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Beredskabsdag på Højagergaard i Slangerup
Mandag den 12. april 2010 mellem klokken 13.00 og 16.00 har Beredskabsforbundet inviteret folketingspolitikere,
lokalpolitikere, embedsmænd m.fl. til en debat om beredskabsmæssige perspektiver for uddannelse og anvendelse af
frivillige i kommunernes redningsberedskab, herunder også Beredskabsforbundets rolle i kommunerne.
Arrangementet finder sted på Højagergaard i Slangerup, (Højager 20, 3550 Slangerup), hvor Beredskabsforbundet
Frederikssund Kreds og "Det Supplerende Frivillige Beredskab" under Frederikssund-Halsnæs Brand og
Redningsberedskab har til huse.
Mellem ca. 13.25 og 14.15 vil der blive gennemført en demonstrationsøvelse med fokus på de opgaver som Det
Supplerende Frivillige Beredskab er med til at løse i Frederikssund-Halsnæs Brand og Redningsberedskab.
Beredskabsforbundet Frederikssund Kreds udstiller materiel og udstyr fra Frederikssund Kommunes frivillige
redningsberedskab og der vil være mulighed for at få en snak med de frivilligeomkring deres uddannelse, opgaver og
materiellet.
Der er gratis adgang for publikum til overværelse af demonstrationen og de udendørs aktiviteter.
Til orientering ser programmet således ud (ca. tider):
13:00 - 13:10
Modtagelse af gæster
13:10 - 13:25
Oplæg om struktur, opgaver/indsatser og samarbejde mellem Frederikssund-Halsnæs Brand og Redningsberedskab og
Det Supplerende Frivillige Beredskab v./Beredskabschef Kim Lintrup, (kun adgang for inviterede gæster og pressen)
13:25 - 14:15
Demonstrationsøvelse (fri adgang for publikum)
14:15 - 15:00
Opsamling og diskussion omkring de frivilliges og Beredskabsforbundets fremtid v./ Beredskabsforbundets Landschef
Bent Mortensen (kun adgang for inviterede gæster og pressen)
Spørgsmål besvares ved at kontakte Kommunikationschef Mads Jakobsen fra Beredskabsforbundets Landskontor, telefon
35 24 00 12, eller til Beredskabsforbundet Frederikssund Kreds, Kredsleder Ronald Graabæk, telefon 40 61 17 48.
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Urimelige fjernvarmepriser i Frederikssund
E.ON's fastsættelse af fjernvarmepriser er i juni 2009 blevet kraftigt kritiseret af Energitilsynet, som blandt andet fastslår at
prisfastsættelsen er "urimelig efter varmeforsyningsloven".
De urimelige varmepriser omfatter bl.a. varmeprisen i Frederikssund. Energitilsynet er en kontrolinstans, som skal sørge
for at der tages rimelige priser for blandt andet fjernvarme.
Her trekvart år efter at Energitilsynet har konstateret at E.ON's priser er urimelige, har tilsynet stadig ikke kunnet sørge for
at E.ON's kunder i Frederikssund betaler en rimelig fjernvarmepris.
Frederikssund Kommune har derfor henvendt sig til Klima- og Energiminister Lykke Friis og opfordret til at lovgivningen
strammes, således at den fremover kan yde fjernvarmekunderne i Danmark en effektiv beskyttelse mod
forsyningsselskabers misbrug af deres monopolstilling.
Se Frederikssund Kommunes brev til Klima- og energiministeren
Se resume af Energitilsynets afgørelse
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VVM redegørelse for Ny fjordforbindelse
VVM redegørelse for Ny fjordforbindelse ved Frederikssund i offentlig høring i perioden 6. april til og med 25. juni
2010.
Bro- og vejanlæg over Roskilde fjord har i gennem flere år været flaskehals for trafikafviklingen til Hornsherred.
Vejdirektoratet har nu undersøgt miljøkonsekvenserne for en ny fjordforbindelse. Dette fremlægges som en VVMredegørelse, som er i offentlig høring i perioden tirsdag 6. april til og med 25. juni 2010.
Der er udarbejdet flere forskellige forslag, som indeholder både bro og tunnelløsninger, samt tilhørende vejanlæg. De seks
forslag samt varianter fordeler sig med to løsninger ved den eksisterende Kronprins Frederiks Bro og fire forslag over
fjorden ved Tørslev Hage.
Rapporterne og yderligere info kan findes på Vejdirektoratets hjemmeside www.vejdirektoratet.dk/fjordforbindelsen
Vejdirektoratet opfordrer borgerne til at indsende eventuelle bemærkninger til projektet inden udløbet af høringsperioden
til:
Vejdirektoratet
Vejplan- og Miljøafdelingen
Niels Juels Gade 13
Postboks 9018
1022 København K
E-mail: vd@vd.dk
Borgermøde den 17. maj
Vejdirektoratet præsenterer VVM-redegørelsen på et borgermøde i Frederikssund Hallerne mandag den 17. maj 2010
klokken 19.00, hvor der vil være mulighed for spørgsmål og debat.
Yderligere oplysninger kan fås hos Vejdirektoratet på telefon 7244 3333.
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Vikingebopladsen klar til ny sæson
Lørdag den 10. april tager Vikingebopladsen i Frederikssund hul på sæson 2010.
Det markeres med årets første bopladsweekend, hvor Vikingegruppen Bifrost er på pladsen både lørdag den 10. og
søndag den 11. april, begge dage fra klokken 10.30 til 15.30. Der er fri entré, og alle er meget velkomne til at kigge forbi.
Hejsning af standart
Klokken 14.00 hejses Vikingebopladsens standart (fane), og bopladsens formand, Niels Elberling, holder åbningstalen.
Herefter serveres varm suppe til alle fremmødte.
Vikingebopladsens historie
Frederikssund Vikingeboplads er et Frilandsmuseum, hvor der normalt ikke opkræves entré af de besøgende.
Bopladsen tager sit udspring i 1993, hvor ideen om at udvide vikingeaktiviteterne med en historisk korrekt rekonstrueret
vikingelandsby opstod. Tanken var dengang som nu at give publikum en mulighed for at opleve, hvordan vikingerne
levede og arbejdede. Derfor er den også placeret helt autentisk ved bredden af Roskilde Fjord, hvor udgravninger har vist
at virkelighedens vikinger levede for tusind år siden. Denne placering ligger samtidig lige ved siden af vikingescenen på
Kalvøen.
Formelt blev Vikingebopladsen oprettet som selvejende institution pr. 1. januar 1994. Herefter påbegyndtes opførelsen af
en klynge grubehuse, en plankevej, og en anløbsbro som tjener som landingsplads for vikingeskibe i sejlads på Roskilde
Fjord. Det blev alt sammen muligt i et samarbejde med Frederikssund Kommune, Frederiksborg Amt, Kulturby '96,
Arbejdsmarkedsstyrelsen, Undervisningsministeriet, Friluftsrådet og et antal private fonde.

Vikingegruppen Bifrost
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I den kommende weekend er det ud over at se selve Vikingebopladsen altså også muligt at opleve Vikingegruppen Bifrost.
Bifrost består af en gruppe mennesker der alle har vikinger og vikingetid som hobby. Gruppen blev stiftet i januar 1995, og
består fortrinsvis af en gruppe vikinger fra Vikingespillene som har lyst til at arbejde mere med vikingetiden, og tilegne sig
viden om vikingerne og deres levevis, ved selv at afprøve vikingernes håndværk og metoder.
Der er da også Bifrost der på ægte vikingemanér laver suppe til de fremmødte på lørdag.
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1. Vedr. ønske om oplysning af fuld adresse pr. ejendom/salgsemne.
Se liste over salgsemner 2010
Matrikelnummer kan ikke oplyses d.d.
Ingen ejendomme opdeles.
2. Vedr. ønske om oplysning af lejeforhold gældende for salgsemnerne.
Se liste over salgsemner 2010
Der udleveres ikke lejekontrakter på ejendomme med lejeforhold.
3. Vedr. forespørgsel på besigtigelse af ejendommene for afgivelse af tilbud om mæglerbistand.
Besigtigelse kan kun foregå på mæglers eget initiativ og kun udefra
4. Vedr. ønske om oplysning af hvilke objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier Frederikssund
Kommune vægter de enkelte dele af det samlede tilbud jf. punkt 3.1
Der sker ikke nogen vægtning, alle kriterier forudsættes opfyldt.
5. Vedr. ønske om oplysning om på hvilke objektive, saglige og ikke-diskriminerende kriterier Frederikssund
Kommune vægter det samlede tilbud. Om det er på grundlag af ejendomsvurderingerne, egen eller indhentet
vurdering af salgspriserne.
Der skal ikke ske prissætning af enkelte ejendomme, kommunen ønsker ikke en ejendomsvurdering, men
derimod tilbud på mæglerydelser i forbindelse med salg af Frederikssund Kommunes ejendomme.
I forholdet vedr. vægtning henvises til ovenstående besvarelse pkt. 4.
6. Vedr. ønske om bekræftelse af at det vil være tilstrækkeligt, at man dokumenterer, at man som aktivt medlem af
Dansk Ejendomsmæglerforening er omfattet af den kollektive ansvars- og garantiforsikring.
Dette bekræftes.
7. Vedr. ønske om bekræftelse af at Frederikssund Kommune afholder udgifterne til tingbogsoplysninger,
servitutter, energimærke, markedsføring samt andre udlæg.
Kommunen afholder sædvanlige sælgerudgifter.
8. Vedr. ønske om oplysning af hvilken dokumentation for ejendomsmæglerfirmaets soliditet Frederikssund
Kommune ønsker.
F.eks. ejendomsmæglerfirmaets regnskab.
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Besvarelse af spørgsmål til udbudsmateriale vedrørende mæglerbistand i forbindelse med salg af Frederikssund
Kommunes ejendomme 2010.
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Flådeudstilling på Rådhuset
Den 10. august 2010 fylder den danske flåde 500 år.
I Frederikssund Kommune markeres det af Frederikssund
Marineforening der i tirsdags, sammen med borgmester Ole
Find Jensen, indviede en vandreudstilling i Rådhusets foyer.
Udstillingen består af plancher om flådens historie, og er
produceret af Søværnet i samarbejde med Danmarks
Marineforening.

Se FjordTV's indslag fra åbningen af
udstillingen.
Flådeeg fra Nordskoven
Også lokalt spillede flåden tidligere en stor rolle. I 1700-tallet havde Danmark en stor flåde, og byggeriet af et linjeskib
krævede 2.000 fuldvoksne egetræer. Til dette formål blev der fragtet masser af træ fra Nordskoven ved Jægerspris til
København, for at indgå i byggeriet af skibene.
Formand for Frederikssund Marineforening, Kurt Terkelsen, fortæller at man i 1808 endvidere anlagde
"Englænderskansen" i Kulhuse. Det skete efter englænderne havde bombarderet København, og beslaglagt den danske
flåde. Skansen blev anlagt for at beskytte indsejlingen, og sikre at fremmede skibe umuligt kunne slippe igennem den
smalle rende mellem Kulhuse og Sølager, til krudt- og kanonfabrikationen i Frederiksværk.
Efter tabet af flåden i 1808 blev de danske egetræer særligt beskyttet ved lov. Der blev herefter plantet skov, men disse
træer blev først modne til fældning omkring 1950. Da var de imidlertid ikke længere nødvendige i flådens produktion af
krigsskibe. Hvad man ikke kunne vide i 1808 var nemlig, at man 150 år senere nu vat gået over til at bruge stål til at bygge
skibe af i stedet.
De gamle egetræer vi ser i Nordskoven i dag stammer fra denne tid, og kaldes stadig flådeeg.
Vandreudstilling
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Udstillingen kan ses i Rådhusets foyer i åbningstiden resten af april måned. I maj måned flyttes den til Nordea i
Frederikssund, og kommer senere også til Kulhuse Kultur- og Medborgerhus og Slangerup Bibliotek.
I forbindelse med "Frederikssund for Fulde Sejl" den 21. august får Marineforeningen endvidere besøg af orlogsfartøjet
MHV 905 ASKØ fra Hundested.
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12 Renovering af Nygade
Kommunen er i gang med renovering af Nygade i Frederikssund, og i denne forbindelse er det nødvendigt at udskifte
asfalt på sydsiden af krydset Jernbanegade / Nygade.
Arbejdet vil blive startet den 13. april 2010 kl. 18.00, og forventes at slutte den 14. april 2010 kl. ca. 7.30.
I denne forbindelse kan der opstå gener, hvorfor der vil være manuel regulering af trafikken.
Herudover må påregnes støj mens arbejdet pågår.
Yderligere information kan fås hos projektmedarbejder M. Amini på telefon 20 10 38 68.
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13 Blå Nat i Jægerspris
Forberedelserne til kulturnatten Blå Nat 2010 i Jægerspris er i fuld gang.
Årets Blå Nat arrangement løber af stablen fredag den 21. maj fra klokken 16 til 22, og allerede
nu tør Anja Linde fra Kulturhuset Rejsestalden, der er koordinator på arrangementet, godt love at
det bliver en aften med masser af traditioner, kombineret med nye spændende tiltag.
Vær selv med
Det er ligesom tidligere år muligt at få en gratis bod på det hyggelige udendørs Dannermarked.
Det eneste det kræver, er at du skriver en mail til Anja Linde på alind@frederikssund.dk,
eller ringer på 47 50 34 89.
Markedet blomstrer af liv med salg af brugskunst, loppeting, mad, foreningsboder og meget
andet. Institutioner, erhvervsliv, borgere og foreninger som ikke har meldt sig til Blå Nat endnu
kan sagtens nå det. Kontakt blot Rejsestalden inden den 1. maj.
Scenen er din denne aften, så meld dig gerne som optrædende. Måske kan du noget, som ingen
før har set.....
På Rejsestaldens hjemmeside, www.rejsestalden.frederikssund.dk) vil det fra starten af maj være
muligt at se hele programmet for Blå Nat.
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13 Ny Nettobutik på Holmensvej i Frederikssund rykker nærmere.
Byrådet har den 24. marts 2010 vedtaget at sende et forslag til lokalplan 034 i offentlig høring.
Det nye lokalplanforslag åbner mulighed for at der kan udlægges en parcel til butiksformål, hvor der er mulighed for at
opføre en stor dagligvarebutik med tilhørende personalefaciliteter.
Det er Nettokæden, der vil opføre en ny butik på arealet, der ligger på hjørnet af Holmensvej og Frederiksværkvej .
På billedet herunder kan man få et indtryk af, hvordan den nye butik vil tage sig ud set fra Heimdalsvej.
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Lokalplanforslaget er i offentlig høring fra den 13. april 2010 til den 8. juni 2010, hvor borgere og andre interesserede kan
fremsende bemærkninger til planforslaget til Frederikssund Kommune, Plan- og udvikling, Torvet 2, 3600 Frederikssund.
Se lokalplanforslaget
Se bekendtgørelsen
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13 Tour de Bornholm 2010 for voksne udviklingshæmmede
Beboere, pårørende, ledsagere og ansatte fra Botilbuddet Lunden på Lundebjergvej i Frederikssund deltager for 8. år i
træk i det årlige cykelløb Tour de Bornholm 2010 for voksne udviklingshæmmede. Cirka 30 deltagere drager til Bornholm
den første weekend i september 2010.
Mandag den 1. marts 2010 fik Lunden besøg af repræsentanter fra Søsterloge nr. 51, ANNA CATHRINE, Lundevej 27,
3600 Frederikssund. Søsterlogen har for andet år i træk valgt at forære 10.000 kroner til den årlige cykeltur.
Beboerne Bente Christiansen og Kenneth Bach var sammen med forstander Ole Olesen de glade modtagere fra Lunden,
som fik overrakt pengene fra logens repræsentanter, Grethe Larsen, Kis Skov og Jette Vestorp.
Stor tak til Søsterloge nr. 51, ANNA CATHRINE. Logerepræsentanterne fik ved samme besøg lejlighed til at se Lundens
cykelpark.
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15 Motionsløb i Nordskoven
Hjerteforeningens Motionsklub i Jægerspris arrangerer hvert år et motionsløb, og søndag den 11.
april gennemførte godt 900 voksne distancerne halvmaraton, 10 km eller 5 km. På grund af den meget store tilslutning var
der i år som noget nyt indført tidtagning med chip.
Ud over 900 voksne deltog også 240 glade børn i det 2 km lange børneløb, hvor alle deltagerne fik medalje og diplom
efter at have krydset målstregen.
Fra daginstitutionen Toftelund i Frederikssund deltog 22 af de ældste børnehavebørn, som siden efteråret har trænet en 2
km rundstrækning i Græse Bakkeby hver mandag, for at være i form til den store dag.
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Alle 22 børn fra Toftelund gennemførte den 2 km lange rute i Nordskoven.

På selve løbsdagen havde børnene fire personaler med, og i målområdet stod forældre, søskende og bedsteforældre klar
til at hylde de friske børn og se dem få medaljer om halsen. Lars Moses, som er leder af Toftelund, fortæller at forløbet har
været en kæmpe succes, og det ikke er sidste gang at institutionen deltager i Grevinde Dannerløbet.
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Løbet afvikles i 2011 søndag den 3. april og på Hjerteforeningens hjemmeside ligger der allerede kort over ruten og
tilmeldingsinformation.
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15 Projekt Plant et træ på Fasangården
Det landsdækkende projekt "Plant et træ" har i denne uge samlet institutionsbørn fra børnehaverne i Jægerspris til
plantning af træer på Fasangården.
- Der bliver plantet en del træer i kommunen i disse dage. Projekt "Plant et træ" skal medvirke til at gøre børnene bevidste
om den cyklus som træerne indgår i, og at træerne producerer den ilt, som vi alle har brug for, fortæller naturvejleder Yuri
Tümmler.
Fasangården er Frederikssund Kommunes naturværksted i Jægerspris Skov. Fasangården får hvert år får besøg af 45000 børn fra kommunen. Foto: Peter Rahbek
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19 Forskning i et sprog som er til at forstå

Forskere fortæller om deres forskning på Frederikssund Bibliotek
og Elværket den 22. - 24. april.
Deltagelse er gratis, men tilmelding er ønskelig.
Torsdag d. 22. april kl. 16.00 på Frederikssund Bibliotek:
Tegneserier i tiden - Den grafiske roman
Fredag d. 23. april kl. 16.00 på Frederikssund Bibliotek:
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Kina i verden - en anden historie
Lørdag d. 24. april kl. 11.00 i Kulturhuset Elværket:
Det ufattelige liv
Lørdag d. 24. april kl. 15.00 i Kulturhuset Elværket:
Hvordan Google virker
Se samlet program.
Tilmelding: kulturhus@kulturhus.com eller bibliotekerne@frederikssund.dk
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20 HUSET I Sibby indviet
Torsdag den 15. april kunne Produktionsskolen Frederikssunds uddannelsescenter (PFFU) slå dørene op til det nye
beskæftigelsescenter der har fået navnet HUSET I SKIBBY.
Centret er blevet til som følge at en aftale om et toårigt samarbejde med Jobcenter Frederikssund rettet mod unge
kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 30 år. Samarbejdet er endnu et led i at øge ungeindsatsen i Frederikssund
Kommune.
Stedet
HUSET er beliggende hovedgaden 60 i Skibby i tidligere butikslokaler på 250 m2 lige over for Skibby Kirke.
Stedet består af et stort butikslokale, et større lokale bagved der er indrettet til undervisning og Jobcafé samt flere mindre
rum til individuelle samtaler med de unge, omkring deres vej i livet. Butikslokalet er tiltænkt at danne ramme omkring
udadvendte aktiviteter med eksterne aktører, hvor de unge vil varetage forskellige serviceorienterede opgaver. Desuden er
der muligheder for kreative workshops, hvor butikken danner ramme om udstilling, og evt. salg af de unges produktioner.
De unge skal i samarbejde med personalet også stå for den daglige vedligeholdelse, og for madlavning i HUSET, og de
opgaver der knytter sig dertil.

Målgruppe
HUSET tilbyder to forskellige forløb af henholdsvis 6 og 13 ugers varighed til de unge. Der er mulighed for forlængelse
efter behov.
Forløbene er for unge der er tilmeldt Jobcentret enten fordi har afbrudt deres uddannelse, eller eller aldrig er kommet i
gang med en, eller fordi de har mistet deres arbejde, eller aldrig har prøvet at have et endnu..
I Jobcentret får de unge blandt andet en samtale med en vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Vest, for
at den unge og vejlederen sammen kan lægge en uddannelsesplan. Et forløb i "HUSET" kan være en af de veje der kan
vælges, som led i den unges vej tilbage i varig beskæftigelse.
Formål og indhold
Det overordnede fælles formål mellem Jobcentret og PFFU er at "fremme de unges mulighed for at opnå varig
beskæftigelse". Dette felt har netop PFFU god erfaring med fra de sidste 12 års arbejde med at hjælpe unge til at finde vej
til uddannelse og/eller arbejde.
HUSET tilrettelægger endvidere forløb med mulighed for kompetencegivende indsatser på det faglige, personlige og
sociale område. Desuden anvendes praktikker på virksomheder og på produktionsskolens værksteder.
Samarbejde
Ud over Jobcentret og PFFU er der flere andre aktører involveret i projektet. Disse er blandt andre
mentorordningen "Spiren", der er tilknyttet enkelte deltagere.
Voksen Uddannelsescentret, VUC, er også tilknyttet projektet, VUC's rolle er at sørge for afklaring og screening af den
enkelte, med henblik på opkvalificerende undervisning. Endvidere samarbejdes der med flere virksomheder, og Haldor
Topsøe støtter meget konkret med et undervisningsmodul, hvor de unge får indsigt i det at komme til jobsamtale, og være
på arbejdsmarkedet. De omkringliggende uddannelsesinstitutioner er ligeledes i spil med brobyggende muligheder for
praktikker, inspirationsbesøg og senere uddannelse.
Hvis du er ung, ledig, og har lyst og mod til handling, kan du henvende dig i Jobcentret som herefter kan formidle kontakt
til HUSET.
Foto: Kenneth Jensen
2010 4

21 Kampagne skal sikre flere unge sosu-elever
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Ældreplejen kommer under voldsomt pres, når op mod en tredjedel af
medarbejderne i løbet af de næste ti år går på pension. En ny kampagne
skal derfor tiltrække flere unge sosu-elever. Det handler om at sikre en god
velfærd i fremtiden.
Lidt klogere på virkeligheden...
Det er mottoet i den nye rekrutteringskampagne der starter i dag, onsdag
den 21. april. Her går elever fra landets social- og sundhedsskoler på gaden
for at fortælle andre unge om deres fag. Samtidig danner Kultorvet i
København rammen for lanceringen af en musikvideo, der i musik og billeder
hylder social- og sundhedspersonalet.
Se musikvideoen.
Der er hårdt brug for Sosu'erne
"Det handler om at fortælle andre unge, at sosu-uddannelsen giver flere
muligheder end de fleste tror. Der er nemlig hårdt brug for dygtige og seje
mænd og kvinder med lyst til at tage en uddannelse til sosu-hjælper og
sosu-assistent. Mange sosu-medarbejdere går på pension i løbet af de
kommende år, og ikke mindst derfor er det nødvendigt at vi også i fremtiden
kan sikre en høj kvalitet i en af velfærdsstatens vigtigste opgaver," siger Erik
Nielsen, formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.
Målet med kampagnen er at gøre flere unge interesseret i at uddanne sig til
social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Kampagnen
skal samtidig gøre unge opmærksom på de mange jobmuligheder og faglige
udfordringer, som følger med uddannelserne, der også kan bruges som springbræt til andre uddannelser i social- og
sundhedssektoren.
"Det er helt afgørende for vores velfærdssamfund, at vi allerede nu sætter ind med en indsats overfor de unge og får gjort
dem interesseret i fagene i social- og sundhedssektoren. Og vi tror, at de unge, der allerede er i gang med uddannelserne,
er de bedste til at fortælle andre unge om, hvorfor social- og sundhedsuddannelserne gør en "lidt klogere på
virkeligheden", siger Nanna Højlund, forbundssekretær og uddannelsesansvarlig i FOA.
Det er KL og FOA, der er gået sammen om kampagnen, der skal trække flere unge til sosu-uddannelsen. Kampagnen er
et led i en større indsats for at få flere til at vælge uddannelser rettet mod den offentlige sektor.
Rekrutteringskampagnen skydes i gang i dag med events over hele landet. Musikvideoen med "The Sosu's" bliver vist
kl. 14 på Kultorvet i København.
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23 Vil du lære at bruge Internettet?
Så har Frederikssund Bibliotek kurset for dig.
Biblioteket tilbyder nemlig et grundkursus i brugen af Internet onsdag den 5. maj 2010 fra klokken 10.00 til 11.30.
På kurset får du instruktion i:

Hvordan browseren virker

Hvordan du søger på internettet

En håndfuld gode hjemmesider.
Det er nødvendigt, at du kan bruge mus og tastatur.
Tilmelding
Senest tre dage før på et af bibliotekerne i Frederikssund, Jægerspris, Skibby eller Slangerup.
Du kan også tilmelde dig på telefon 47 31 25 25 eller ved at sende en e-mail til: bibliotekerne@frederikssund.dk.
Kurset bliver afholdt på Frederikssund Bibliotek, Jernbanegade 24, 3600 Frederikssund.
26 Marbækskolen samler kommunens tilbud til elever i 10. klasse
Tilmeldingen til 10. klasse for det kommende skoleår fordelte sig med ca. 20 elever til Falkenborgskolens to linjer og ca. 80
elever til Marbækskolens to linjer.
Den fordeling gør det vanskeligt at give eleverne de tilbud, som var udbudt. Målet for tilbuddet i 10. klasse er at skabe et
godt undervisningsmiljø med fokus på at være indgangen til en ungdomsuddannelse, og det kan ikke opfyldes med en
meget skæv fordeling af eleverne.
Det er derfor besluttet at sammenlægge de to skolers tilbud på Marbækskolen i skoleåret 2010/2011.
Undervisningen kommer til at foregå på Skibby Fritidscenter, hvor Ungdomsskolen også er. Fritidscenteret har allerede i år
været vært for 10. klassen fra Marbækskolen. Her får de ca. 100 elever en god ramme for 10. klasse i det kommende
skoleår.
Eleverne er - ligesom i dag - berettiget til transport, og det betyder at de elever fra Frederikssund/Slangerup området der
havde tilmeldt sig til tilbuddet på Falkenborgskolen, kan få et buskort til transport til Skibby.
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De elever der har tilmeldt sig 10. klasse på Falkenborgskolen, vil i disse dage blive kontaktet af Marbækskolen, hvor der vil
blive afholdt et introduktionsmøde.
Begge skoler og Fritidscenteret er tilfredse med den løsning der er fundet for 10. klasse næste skoleår.
Evt. spørgsmål om 10. klasse i skoleåret 2010/2011 kan rettes til Marbækskolen på telefon 4735 2120.
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28 Kommunens rengøring udliciteres pr. 1. august 2010
Byrådet har den 28. april 2010 vedtaget at indgå aftale med to firmaer.
På baggrund af en omfattende analyserapport besluttede Byrådet i november 2009 at udbyde den kommunale rengøring
med henblik på at opnå en markant årlig besparelse.
Efter gennemført høring og udbudsrunde har Byrådet nu besluttet at indgå aftale med ISS Facility Service A/S omkring
rengøringsopgaverne, og med SIKA Rengøring A/S omkring vinduespolering.
Indgås der aftaler med de to firmaer, vil der for 2011 - ud over den forventede besparelse på 10,2 mio. kr. - være et
yderligere provenu på 5 mio. kr., stigende til 8,6 mio. kr. fra 2012 og fremover.
I henhold til gældende regler skal der gå mindst ti dage fra Byrådets beslutning, før parterne kan underskrive kontrakt.
Kontrakterne forventes underskrevet den 18. maj 2010.
Se borgmesterens pressemeddelelse om udlicitering af den kommunale rengøring.
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28 Danseballade i Frederikssund
Er du mellem 9 og 13 år, og har du lyst til at danse i din sommerferie?
Sammen med en professionel danser får 25 drenge og piger mulighed for at skabe en danseforestilling med nye og
smukke, svære og seje dansetrin.
Det hele foregår i Elværket fra den 28. juni til og med den 2. juli 2010.
Der er tilmelding frem til den 20. maj.

Foto: Søren Malmose
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29 Priserne på Frederikssund Kommunes byggegrunde nedsættes
Det er nu man skal ud af busken, hvis man vil bo ved Fjordparken i Frederikssund. Udbudspriserne på tomme
byggegrunde i Sydbyen bliver nemlig sat ned.
- Vi har måttet erkende, at salget af grundene i Sydbyen er gået noget trægt over en længere periode. Det er der
selvfølgelig mange forklaringer på, men det er Byrådets klare opfattelse, at tiden er moden til at sætte mere gang i salget,
så boligområdet i Sydbyen kan fortsætte den positive udvikling.
- Grundende er særdeles attraktivt beliggende, men i forhold til det aktuelle marked nok prissat for højt. Så Byrådet har
besluttet at nedsætte udbudspriserne. Kommunens forventede salgsindtægter er således blevet nedjusteret med 15 %,
siger borgmester Ole Find Jensen.
- Jeg synes bestemt, at der hermed er skabt en yderst gunstig situation for potentielle købere. Jeg tror ikke at grundene
bliver billigere, end de er nu. Husk også på, at Folketinget har besluttet, at der pr. 1. januar 2011, skal lægges 25 % moms
på tomme byggegrunde, så det gælder om at slå til her i 2010, afslutter borgmesteren.
Grundene bliver udbudt i foråret. De bliver offentligt annonceret i medierne, så alle interesserede kan afgive tilbud på
netop den grund, man gerne vil have. Der foretages endnu et udbud til efteråret.
For yderligere information, kontakt borgmester, Ole Find Jensen, Frederikssund Kommune, tlf.: 4735 1000.

2010 4

29 Er din olietank blevet for gammel?
I 2005 og 2006 trådte en række nye miljøregler for olietanke i kraft. Det indebærer blandt andet, at der er regler for, hvor
længe man må bruge olietanke på under 6.000 liter.
Reglerne skal sikre, at jord og grundvand ikke forurenes med fyringsolie. Jo ældre en tank er, desto større er risikoen for
et olieudslip.
Skæringsdato 31. marts 2010
Reglerne medfører at nedgravede olietanke i stål med ukendt fabrikationsår skulle være sløjfet senest den 31. marts 2010.
Denne regel trådte i kraft for overjordiske olietanke allerede pr. 31. august 2008.
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Cafékoncerter med Musikskolen
Onsdag den 5. maj og torsdag den 6. maj afholder Frederikssund Musikskole cafékoncert. Begge dage er det
klokken 19.00 i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund.
Onsdag aften er der optræden af violin- og guitarsolister samt blæserelever på trompet, basun, saxofon og klarinet. De vil
dels spille solostykker, men de vil også optræde med numre i sammenspil.
Torsdag aften er det Musikskolens slagtøjselever i de to orkestre All Stars og Percussionation under ledelse af
slagtøjslærer Andrew Cholvat der optræder.
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Begge aftener sælger støtteforeningen te, kaffe og kage til rimelige priser.
Meld dig til Musikskolen
Musikskolens tilmeldingsperiode er i fuld gang, og tilmeldingsfristen er 20. maj.
Du kan finde nærmere info om hvordan du tilmelder dig, samt information om Musikskolen og alle dens tilbud på skolens
hjemmeside: www.musikskolen.frederikssund.dk.
2010 5
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AKU Center Ejegod og Højagergaard holder markedsdag
Lørdag den 8. maj kl. 10 til 15 er der markedsdag ved Gæstgivergården på Kongensgade i Slangerup.
AKU Center Ejegod og Højagergaard står for arrangementet som blandt andet byder på salg sommerblomster, trævarer,
hjemmelavede bolsjer, kaffe og kage.
Der er også musikalsk underholdning.
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Første spadestik til otte nye boliger for psykisk handicappede
Byrådet besluttede den 29. januar i år endeligt at sælge ejendommen på Vangedevej 13 i Frederikssund til Boligselskabet
Rosenvænget. Her ligger en kommunal ejendom som tidligere husede en såkaldt skærmet demensenhed.
Denne bygning bliver nu bygget om med henblik på at oprette otte nye almene boliger for unge med psykiske handicap.
Bebyggelsens otte boliger får et samlet bruttoareal på 468 m2, og hver at de otte boliger får et gennemsnitligt bruttoareal
inkl. andel af fællesareal på 58,5 m2.
Boligerne betyder dels en kapacitetsudvidelse, dels skal de erstatte fire utidssvarende boliger på den nærliggende
Marbækvej, hvorfra de nuværende fire beboere flytter til de nye boliger på Vangedevej. Hertil er der fra ventelisten visiteret
fire psykisk handicappede borgere med behov for et botilbud.

Herover ses skitsen over byggeriet. Det er det lokale arkitektfirma Mangor & Nagel A/S der har tegnet huset, og byggeriet
bliver også udført af et lokalt firma, nemlig entreprenørfirmaet Anker Hansen A/S.
Se eventuelt en større tegning af de otte nye boliger i PDF-format.
Færdigt sidst på året
I dag blev så taget første spadestik til det nye byggeri, som alle håber på står færdigt lige omkring nytår - måske endda lidt
før.
Det blev blev fejret med taler og lidt godt til såvel ganen som maven.
Det er som sagt Boligselskabet Rosenvænget, med Domea som administrator, der står for at opføre de otte nye boliger.
Derfor var det også regionschef Bent Gordon Johansen, Domea, der fik lov at byde velkommen.
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Efter hans ganske korte velkomst fik Tina Tving Stauning, der er formand for Social-, sundheds- og ældreudvalget ordet.

I sin tale udtrykte hun blandt andet glæde over at det endelig bliver muligt at tilbyde de fire beboere på Marbækvej nogle
nye, og meget mere tidssvarende boligforhold. Hun udtrykte også glæde over det gode samarbejde med såvel
Boligselskabet Rosenvænget som Domea, og håber at boligerne faktisk når at blive færdige inden nytår, selvom Domea
ikke helt vil love det.
Det blir' skide godt!
Den anden taler i dag var formanden for Boligselskabet, Lars Nielsen.
I sin tale rettede han en varm tak til administrationsselskabet Domea for den rådgivning og støtte de har ydet hele vejen
indtil nu. Han udtrykte også glæde over arkitektfirmaet Mangor & Nagels flotte tegninger, som han glæder sig til at se
omsat til faktiske boliger. Ifølge Lars Nielsen er Mangor og Nagel kendt for at tegne fine streger og smukke huse, så han
er ikke i tvivl om det byggeriet her blir' skide godt.
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Herefter tog Lars Nielsen det første spadestik. Ja, det vil sige ret beset var der tale om det andet første spadestik.
Forinden havde Tina Tving Stauning nemlig også været i aktion med spaden.
De nye beboere glæder sig
Det er ikke overraskende ikke kun Tina Tving Stauning og Lars Nielsen der glæder sig til boligerne står klar til indflytning.
Det gør de otte nye beboere også, og de var alle mødt op i dag for at høre talerne, og se det første spadestik blive taget.

De fire "gamle" beboere fra Marbækvej er Monica, Bjarke, Carl og Lasse, og de fire nye er Camilla, Peter, Lars og Frode.
På billedet herover ses de alle sammen, mens de holder spaden der blev brugt til første spadestik.
Bent Gordon Johansen lovede i øvrigt at spaden vil blive gemt, og hængt op i det nye hus når det står klar, som et evigt
minde til beboerne om dagen i dag.
Efter talerne og spadestikkene var det tid til at de fremmødte kunne frekventere buffeten og få en snak om projektet.
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På billedet herover ses i forgrunden direktør for Velfærd, Sundhed og Kultur, Jytte Therkildsen, i snak med arkitekt Torben
Nagel ved buffeten, der hurtigt blev velbesøgt. Bagerst, midt i billedet, ses socialchef Peer Huniche.
Foto: Kenneth Jensen
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Busbetjening af Hornsherred
Byrådet behandler den 6. maj 2010 kl. 19.00 ekstraordinært problemstillingen omkring den fremtidige
busbetjening af Hornsherred.
Der lægges op til følgende beslutning:
Den eksisterende buslinje 229E/239 imellem Frederikssund og Roskilde via Hornsherred opgraderes i dagtimerne på
hverdage til halvtimesdrift som en R-linje (regionallinje), med hver anden bus via Gerlev og hver anden via Jægerspris.
Om aftenen og i weekenden bliver der timedrift med alle busser via Jægerspris.
R-linjen forlænges fra 2012 til Slangerup.
Der etableres trådløs internetforbindelse i R-linjens busser.
Buslinje 318 kommer til at køre imellem Lyngerup og Skibby som en østlig ringrute. Der bliver skiftemulighed i begge
ender af linjen. Der bliver betjening alle dage. På hverdage bliver der 2 direkte morgenafgange fra Skibby til
Frederikssund.
Buslinje 323 kommer til at køre imellem Lyngerup og Skibby som en vestlig ringrute. Der bliver skiftemulighed i begge
ender af linjen. Der bliver betjening alle dage.
Buslinje 317 kommer til at betjene en ny rute imellem Frederikssund og Kyndbyværket via Jægerspris. Linjen kører kun til
Frederikssund på hverdage.
I weekenden kører linje 317 som en afkortet cirkellinje hvor bl.a. sommerhusområderne, Kyndbyværket, Gerlev og
Lyngerup betjenes.
Buslinje 818 omlægges således at den får udgangspunkt i både Skibby og Lyngerup, og kommer til at betjene området fra
kommunegrænsen mod Lejre og op til den sydlige del af Jægerspris.
Buslinje 226 fra Skibby til Roskilde reduceres til at fremover at være pendlerbus til Roskilde om morgenen og tilsvarende
retur om eftermiddagen.
Buslinje 322 vil fortsat betjene ruten mellem Frederikssund og Kulhuse, og ændres ikke.
Stoppestedsfaciliteterne forbedres i Jægerspris, Lyngerup og Skibby med nye buslæskærme, cykelparkering og evt.
elektroniske køreplaner, der viser hvor længe der er til den næste bus ("count down"). Øvrige stoppesteder opgraderes i
det omfang det er nødvendigt og muligt med buslæskærme.
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Sommermarked 2010
Lørdag den 29. maj afholder Produktionsskolen PFFU sit årlige
sommermarked fra kl. 10-18.
I år slås kræfterne sammen med Kulturhuset Fabrikken, og i fællesskab
byde de på en dag med mange spændende aktiviteter for hele familien.
Produktionsskolen vandt sidste sommer læsernes 1. præmie i Lokalavisen
Frederikssunds konkurrence om de bedste sommeraktiviteter. Præmien fik
de for bedste børnetilbud i Frederikssund Kommune med
Færgegårdsmarkedet.
I år vil Sommermarkedet byde på flere lignende aktiviteter. Som eksempler
kan nævnes
Hoppeborg
Lær at koge bolsjer
Lær at lave dit eget smykke
Lav dine egne badges
Bag dine egne pandekager over bål
Børnedisc
Lækker grill buffet
Om eftermiddagen er der koncert med Jesper og Injoy, kendt fra X-factor
på DR-TV.
Hele dagen afsluttes med autografskrivning og juniordisc.
Program
Dagens samlede program ser således ud:
10.00-14.00: Sommermarked med aktiviteter fra Produktionsskolen PFFU.
14.00-15.00: X-Factor koncert
15.00-15.30: Autografer
15.30-18.00: Juniordisc.
Priser og billetsalg
For at deltage i sommermarkedet skal man løse billet, og der er to forskellige muligheder:
Turpas til alle aktiviteter samt koncert og juniordisc, der koster 130 kroner.
Billet til markedsplads, koncert og juniordisc, der koster 100 kroner.
Billetter købes på Produktionsskolens kontor, Skuldelevvej 24 i Skibby mandag til fredag fra kl. 8-13 eller på
www.billetnet.dk. Billetter kan selvfølgelig også købes på dagen.
Ny R-linje og halvtimes drift på hverdage
Det er hovedtrækkene i den plan for busbetjeningen som byrådet vedtog
på et ekstraordinært møde i går aftes. Ændringerne træder i kraft i
forbindelse med køreplanskiftet i december i år.
Forud for vedtagelsen ligger en længere proces i Plan- og
udviklingsudvalget, hvor man i dialog med trafikselskabet Movia har
arbejdet med at få afklaret mulighederne for at tilpasse busbetjeningen i
Hornsherred. Forud for beslutningen har der også været afholdt
borgermøde og høring om planen.
Ud over omlægningerne af busbetjeningen i Hornsherred er planen i
sidste øjeblik også kommer til at omfatte to ruter på den østlige side af
fjorden. Det skyldes at både Egedal Kommune og Hillerød Kommune, i
forbindelse med deres trafikbestilling hos Movia, har ønsket nogle
ændringer af deres busbetjening, og det får betydning for hhv. linje 302
og linje 325, der også betjener dele af Frederikssund Kommune.
Alt i alt betyder det at Byrådet i aftes vedtog nedenstående plan på 12 punkter:
1. Den eksisterende buslinje 229E/239 imellem Frederikssund og Roskilde via Hornsherred opgraderes i dagtimerne på
hverdage til halvtimesdrift som en R-linje (regionallinje), med hver anden bus via Gerlev og hver anden via
Jægerspris. Om aftenen og i weekenden bliver der timedrift med alle busser via Jægerspris.
2. R-linjen forlænges fra 2012 til Slangerup.
3. Der etableres trådløs internetforbindelse i R-linjens busser.
4. Buslinje 318 kommer til at køre imellem Lyngerup og Skibby som en østlig ringrute. Der bliver skiftemulighed i begge
ender af linjen. På hverdage bliver der 9 daglige afgange i hver retning. I weekenden bliver der 6 daglige afgange i
hver retning. På hverdage bliver der 2 direkte morgenafgange fra Skibby til Frederikssund.
5. Buslinje 323 kommer til at køre imellem Lyngerup og Skibby som en vestlig ringrute. Der bliver skiftemulighed i begge
ender af linjen. På hverdage bliver der 9 daglige afgange i hver retning. I weekenden bliver der 6 daglige afgange i
hver retning.
6. Buslinje 317 kommer til at betjene en ny ringrute hvor bl.a. sommerhusområderne, Kyndby Huse, Gerlev og Lyngerup
betjenes. På hverdage, når der er halvtimesdrift på linje 229R, bliver der skiftemulighed i Lyngerup og Gerlev og
ellers kun i Lyngerup. På hverdage bliver der 9 daglige afgange i hver retning. I weekenden bliver der 6 daglige
afgange i hver retning. På hverdage bliver der 2 direkte morgenafgange via Jægerspris til Frederikssund.
7. Telebus 818 ønskes afviklet. Frederikssund Kommune har ikke mulighed for at opsige denne helt før 2015, men der
er mulighed for at reducere ruten. Weekenddriften afvikles umiddelbart og så vidt muligt også andre afgange,
herunder ydertidspunkter. Administrationen anmodes derudover om i samarbejde med Movia at søge buslinjer kørt af
telebussen, således at besparelser på telebussen realiseres så hurtigt og i så stort omfang som muligt.
8. Buslinje 226 fra Skibby til Roskilde reduceres til at fremover at være pendlerbus til Roskilde om morgenen og
tilsvarende retur om eftermiddagen.
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Buslinje 322 vil fortsat betjene ruten mellem Frederikssund og Kulhuse, og antallet af afgange ændres ikke på
hverdage. På skoledage ændres ruten, således at den kan betjene Jægerspris skole. Serviceniveauet i weekenden
fastsættes til 6 afgange i hver retning dagligt mellem Kulhuse og Jægerspris (timedrift fra Jægerspris til
Frederikssund sikres ved 229R).
10. Stoppestedsfaciliteterne forbedres i Jægerspris, Lyngerup og Skibby med nye buslæskærme, cykelparkering og evt.
elektroniske køreplaner, der viser hvor længe der er til den næste bus ("count down"). Øvrige stoppesteder
opgraderes i det omfang det er nødvendigt og muligt med buslæskærme.
11. Linje 302, der kører imellem Stenløse og Frederikssund revideres jf. ønske fra Egedal Kommune. Linie 302 får ca. 15
daglige afgange. For fortsat at få betjening af Roskildevej, bliver det med de planlagte reduktioner af linje 302
nødvendigt at lade linje 301 betjene ad Roskildevej.
12. Linje 325, der kører imellem Frederikssund og Hillerød via Skævinge, nedlægges efter ønske fra Hillerød Kommune
på strækningen fra Skævinge til Hillerød. Linjen analyseres i forbindelse med trafikbestilling 2011.
Læs eventuelt referatet af byrådsmødet i aftes for en uddybning af sagen.
Foto: Kenneth Jensen
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Cykelkampagne 2010 sætter fokus på sidevejene
Året Cykelkampagne sætter fokus på sidevejene, da omkring 40 % af alle cyklistulykker sker i kryds uden lysregulering.
Ulykkerne sker både ved stille villaveje, og ved de mere befærdede sideveje der krydser hovedgader med meget trafik.
Det kan også være ved små stikveje ud fra indkøbscentre eller tankstationer.
Frederikssund Kommune har derfor besluttet at deltage i den landsdækkende cykelkampagne sammen med Rådet for
Sikker Trafik, Politiet og de Regionale Færdselssikkerhedsudvalg.
Kampagnen går ud på at opfordre cyklister til at holde øje med små sideveje, og større vejkryds uden lysregulering. For
selv om det ofte er bilisterne der glemmer deres vigepligt, så er det cyklisten det går værst ud over i sidevejsulykkerne.
Endvidere vil der i løbet af kampagnen blive uddelt ”Hold øje med sidevejene”-saddelhætter til cyklisterne, og der vil blive
malet store, gule cykel ikoner i udvalgte kryds.
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11 Program for Blå Nat 2010
Så nærmer tid sig for Blå Nat i Jægerspris.
Med kun godt en uge til arrangementet fredag den 21. maj fra kl. 16-22 er programmet
for festlighederne nu også klar, og det er normalt ikke småting der sker i hjertet af
Jægerspris, når der blændes op for den lokale årligt tilbagevendende kulturnat.
I år er da heller ingen undtagelse. Således byder aftenen og natten ud over det
traditionelle store Dannermarked på masser af underholdning på scenen foran
Kulturhuset Rejsestalden, ligesom flere af byens forretninger har budt ind med egne
arrangementer igen i år.
Årets program
Hele programmet ser ud som følger:
16.00-22.00 Dannermarked...
Her kan du bl.a. få gomassage, møde Fjordkunst, Bo-Nyt, logen Puritas, få coaching, slå
dig løs sammen med KFUM spejderne, købe loppeting, se på biler, hilse på Laiff Zoneterapeut i Jægerspris, besøge standen "AKUcenter Højagergård" og meget meget
mere...
Rejsestaldens scene:
15.15-17.45 Trojka - Violin, harmonika og Cello
17.45-18.00 Rejsestaldens Kulturstokpris
- overrækkes af Ole Find Jensen
18.00-18.30 Jægerspris Cykelartister
18.30-20.30 Frederik Larsen Swingtet
20.45-21.15 "Afgang" - unge lokale musikrødder
21.30

Gåtur med lygter på Hjertestien 5 km sammen med
gågruppen fra Hjerteforeningens motionsklub

God mad på Rejsestaldens gårdsplads. SuperBrugsen Jægerspris sælger lækkerier fra grillen og Longxing har kinabokse
på menuen.
Veteranbilstræf på Rejsestaldens parkeringsplads.
Dag og aften, byder byens butikker på gode tilbud og spændende aktiviteter. De fleste butikker holder åbent frem til
22.00.
Butik M sender modeshow gennem byen. Starter ved Rejsestalden 19.15.
Hos Cafe Cyklo serveres lammesteg m. spændende orientalsk tilbehør. Ansigtsmaling og caféhygge.
Cafe Danner har åbent denne Blå Nat med mange lækkerier på menuen 9.30-20.00 Apoteksudsalget.
Slank til sommer - få udregnet dit BMI. Blodtryksmåling, hudanalyse og fokus på håndhygiejne.
Kl. 16-17 på Jægerspris Slot
Besøg museet og se årets særudstilling om kongeligt porcelæn, gå rundt i grevinde Danners stuer og bliv fristet i
museumsbutikken.
16.00-18.00 på Jægerspris Bibliotek
Få én på sansen når NordiskNaturligvis besøger Jægerspris Bibliotek. Har du lyst til at udfordre din smagssans og være
med til at blindsmage? Vil du dufte dig vej gennem glassene i krydderijunglen? "Gæt en mad" - hvad er der i følekassen?
Alt dette krydres med spiselige overraskelser.
16.00-22.00 på Jægerspris Vandværk
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Kig forbi.
17.00-19.00 på Jægerspris Brand- og redningsstation
Se brandbiler og sprøjt med vand sammen med Frederikssund - Halsnæs brand og redningsberedskab på Rejsestaldens
gårdsplads.
18.00-22.00 i Jægerspris AmatørScene
Åbent hus hos JAS. Rundvisning med kaffe og kage. Der sælges også billetter til sæsonens forestillinger.
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11 Håndværk og arbejdsliv i gamle dage
Lokalarkiverne i Frederikssund Kommune rummer en enorm skat af spændende fotos fra de tidligere tider. Fra dette
skatkammer har arkiverne udvalgt nogle særlig gode, sjove og sjældne fotos til en fælles udstilling over temaet
håndværk/arbejdsliv som p.t. er på tur rundt til kommunens biblioteker.
Udstillingen har nu været vist på Skibby Bibliotek og på Slangerup Bibliotek.
Fra den 17. maj kl. 13.00 og frem til den 12. juni vises udstillingen på Jægerspris Bibliotek i den normale åbningstid.
Den 12. juni flytter udstillingen til Frederikssund Bibliotek, hvor den kan ses frem den 28. juni 2010.

Foto af Grine Rasmus og hans kone Ane på Vængetvej 7 i Neder Dråby. Billedet er fra omkring 1910. De boede selv i
huset overfor men fotografen kunne bedre lide det lille hus her som baggrund.
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12 Parkeringskontrol
Kommunens parkeringsvagter er aktive overalt i Kommunen. For at undgå at få en parkeringsafgift opfordrer vi
trafikanterne til at sætte sig ind i kommunens parkeringsbestemmelser.
Læs nærmere om bestemmelserne.
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17 Borgerservice digitaliseres
Seks kommuner på tværs af landet går den 17. maj 2010 i luften med en ny teknologi der skal forbedre servicen, samtidig
med at kommunerne sparer penge - en såkaldt "win win situation" for både borgere og kommune.
Midlet er en ny it-løsning, der højner den fælles viden hos både borgere og medarbejderne på tværs af landet.
Der er mange penge at spare hvis det lykkes at flytte borgerhenvendelser fra personligt fremmøde til telefoniske
henvendelser og ikke mindst brug af internettet. Beregninger fra KMD viser at der på landsplan ligger et potentiale på et
trecifret millionbeløb årligt.
Penge at hente og kvalitativt løft - en win win situation
- Generelt er kommunernes økonomi under pres, og Borgerservice kan være med til at lette udgiftsbyrden. Gode og lette
selvbetjeningsløsninger, som gør det muligt selv at finde svar, er noget vi skal gå efter, siger borgerservicechef Britt
Christensen.
Mange borgere har en travl hverdag og har brug for let at kunne få svar på en række spørgsmål eller søge en bestemt
ydelse, også når Rådhuset har lukket.
Det er dog også udsigten til et kvalitativt løft af borgerbetjeningen, der har fået Frederikssund Kommune ind i et
samarbejde med fem andre kommuner og it-virksomheden KMD.
Fælles viden giver hurtige og korrekte svar
Opbygningen af en landsdækkende vidensdatabase med svar på stort set alle spørgsmål om offentlige ydelser er
omdrejningspunktet for kvalitetsforbedringerne. It-løsningen hedder KMD KontaktCenter.
Ved at samle mest mulig viden under én digital hat bliver den tilgængelig for alle - både kommunens medarbejdere og
borgerne. Giver KontaktCenter ikke det svar den enkelte søger, så kan kommunen give det hurtigt og effektivt ved
henvendelser på mail, telefon eller personligt.
Med den fælles database som grundlag for borgerbetjeningen bliver det ikke længere op til den enkelte medarbejder at
huske svar og at formidle dem.
Internettet giver god borgerservice
Mindst 70 % af danskerne bruger netbanker, men kun cirka 7 % af landets flyttemeddelelser sker via nettet.
Rigtig mange borgere bruger netbanker eller Facebook uden problemer, men de er ikke vant til at benytte internet i
kontakten med kommunen. Mange tror at det er nødvendigt at møde personligt op for f.eks. at bestille nyt sundhedskort,
søge boligstøtte eller melde flytning, på trods af at rigtig meget kan klares hjemmefra.
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Hjertet i forbedringerne på kommunens hjemmeside er en søgefunktion, som lynhurtigt peger på de mulige relevante svar.
I dag kender danskerne den slags teknologi fra de mest populære søgemaskiner på internettet.
Plads til alle
Nogle borgere kan eller vil ikke benytte internettet, og dem skal der naturligvis være plads til.
- Selv om der er et væsentligt rationale i at borgerne har internettet som den foretrukne kanal når de kontakter kommunen,
er der naturligvis stadig mulighed for ringe til eller møde personligt op i Borgerservice, understreger borgerservicechef Britt
Christensen.
Borgerservicecentrene i Frederikssund, Slagelse, Holbæk, Svendborg, Fredensborg og Sorø tager alle hul på de nye
digitale tider den 17. maj.
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18 Pædagogisk udviklingsprojekt
Alle kommunens daginstitutioner deltager de kommende år i et tværkommunalt projekt om det pædagogiske
arbejdsredskab: LP modellen.
Projektet er et samarbejde mellem Professionshøjskolen Nordjylland og Hogskolen i Hedmark, og det omfatter elleve
kommuner.
LP modellen
LP står for Læringsmiljø og Pædagogisk analyse, og det er en metode der har fokus på rammerne for børnenes udvikling.
Gennem projektet uddannes det pædagogiske personale til at analysere hvilke faktorer der medvirker til at opretholde en
bestemt situation, og hvad der skal til for at ændre den.
Metoden er udviklet i Norge, og professor Thomas Nordahl siger om LP modellen: - Der er tale om en praksisændring,
hvor vi med udbytte kan tage nye briller på, og dermed opspore faktorer i miljøet der producere vanskeligheder for børn.
Miljø for udvikling og læring
LP modellen består af redskaber til at undersøge og pege på ændringer af den pædagogiske hverdag i daginstitutionen,
ændringer som vil være til gavn for alle børn. Der er specielt fokus på den enkelte medarbejders muligheder for at bidrage
til at institutionen bliver et godt miljø for udvikling og læring.
Det er de ansatte i det enkelte dagtilbud der er ansvarlige for relationer og normer i den pædagogiske hverdag, og det er
dermed også dem der skal skabe de rammer børnene kan agere indenfor.
Yderligere information kan fås hos pædagogisk konsulent Mette Ankjær Andersen eller på www.lp-modellen.dk
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18 Botilbud i Jægerspris indviet
Efter godt et års planlægning og arbejde med istandsættelsen, kunne kommunens nye socialpsykiatriske botilbud på
Parkvej 12 i Jægerspris indvies i dag.
Parkvej 12 er opført i 1995, og har i en årrække fungeret som seks boliger for senildemente borgere. Ældreområdet
fraflyttede imidlertid boligerne i december 2008.
Målgruppe
Målgruppen, der kan få en bolig i det nye socialpsykiatriske botilbud er:

Borgere fra 18 til 50 år.

Borgere der har behov for omfattende støtte til almindelige daglige funktioner.

Borgere som i en periode har behov for særlig behandlingsmæssig støtte.

Borgere som har svært ved at leve i egen bolig, uden støtte og fællesskab.

Borgere der er motiveret for at udvikle sig i et aktivt afklarings- og træningsforløb.

Borgere som grundet ovenstående, har behov for afklaring i forhold til fremtidige tilbud.
Parkvej 12 - en mellemstation
Formålet med at indrette Parkvej 12 til socialpsykiatrisk botilbud, er at skabe en mellemstation i det lokale miljø borgeren
er vant til at færdes i, for at borgeren kan opleve det som den mindst indgribende foranstaltning i dagligdagen.
At der er tale om en mellemstation, skyldes at det er tanken at de fire af boligerne skal anvendes som midlertidigt tilbud af
et til to års varighed, hvorefter borgeren skal udsluses til egen bolig. Målet er altså at give beboerne mulighed for at lære at
mestre sit eget liv, for dermed at forebygge senere anbringelse i døgnregi.
De to sidste boliger skal anvendes som aflastning/akutpladser til borgere, hvor der er behov for en afklaring og udredning
af deres situation, og hvor der endnu ikke er lagt en social handlingsplan.
Huset allerede taget i brug
Selvom det først var i dag der var officiel indvielse af huset, så er de første beboere allerede flyttet ind. Det gjorde de
allerede i slutningen af januar i år.
Lige nu bor der fire unge mennesker i huset, og en femte er så småt på vej til at flytte ind.
Husets indretning fremgår af nedenstående tegning fra arkitektfirmaet Mangor & Nagel A/S.
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Se tegningen i stort format som PDF-fil.
Huset indeholder som sagt seks boliger. De er hver på 56,6 m2 med eget toilet og bad, og er inklusive fællesareal i form af
køkken, opholdsstue og bryggers.
Dertil rummer huset 34,6 m2 servicearealer i form af personalefaciliteter, kontor og toilet.
Alle rum i huset fremstår meget lyse, bl.a. med ovenlysvindue over køkken og spisestue.

Et kig ind i opholdsstuen.
Traditionel indvielse
Selvom huset altså for længst er taget i brug, så blev der alligevel afholdt en helt traditionel indvielse med taler og buffet i
dag.
Første taler var kommunens socialchef, Peer Huniche, der bød velkommen og lykønskede personalet med de nye flotte
rammer.
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På billedet ses fra venstre formand for Social-, sundheds- og ældreudvalget Tina Tving Stauning, afdelingsleder Mogens
Damgaard, Socialchef Peer Huniche og funktionsleder Charlotte Marsfeldt.
Efter Peer Huniche var det Tina Tving Stauning der holdt indvielsestale. I sin tale gav hun bl.a. udtryk for, at oprettelsen af
det nye botilbud ikke kun handlede om at det var en god økonomisk forretning for kommunen. Det allervigtigste er nemlig,
at vi også får et bedre tilbud end vi har i dag.
Hun afrundede sin tale med at overrække den traditionelle gave fra Frederikssund Kommune til den nye institution v /
funktionsleder Charlotte Marsfeldt. Den består i et gavekort på 1.000 kroner.

Tina Tving Stauning overrækker kommunens gave til Charlotte Marsfeldt.
Efter talerne var der mulighed for lidt frokost ved buffeten, og ellers for at se det nye hus. De to nederste billeder viser
huset set udefra.
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Foto: Kenneth Jensen
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19 Frederikssunder stadigvæk i spidsen for fritidssamråd
Ole Munch, idrætsfacilitetskoordinator i Frederikssund Kommune, blev genvalgt som formand for Fritidssamrådet i Region
Hovedstaden for en 2-årig periode, da samrådet i starten af maj afviklede sin årlige generalforsamling i
Frederiksborgcentret i Hillerød. 40 medlemmer, repræsenterende godt 20 kommuner fra Hovedstadsregionen, deltog i
generalforsamlingen.
Fritidssamrådet er et netværk af chefer, konsulenter og medarbejdere inden for fritid- og idrætsområdet
Hovedstadregionens 29 kommuner, der alle er repræsenteret i samrådet.
Formandsposten giver en betydelig mulighed for, at Frederikssund kan være med til præge udviklingen inden for
kommunernes fritids- og idrætsplanlægning. Fritidsamrådet udøver sin virksomhed bl.a. ved gennemførelse af konferencer
og medlemsmøder, hvor aktuelle temaer inden for fritidsområdet bearbejdes.
Bestyrelsen består ud over Ole Munch af planchef Mads Kamp Hansen fra Københavns Kommune og kultur- og fritidschef
Kai Raun fra Allerød Kommune.
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19 Kom og få én på sansen på biblioteket!
Har du lyst til at udfordre din smagssans og være med til at blindsmage?
Vil du dufte dig vej gennem glassene i krydderijunglen?
"Gæt en mad" - hvad er der i følekassen?
Alt dette krydres med spiselige overraskelser - når NordiskNaturligvis besøger
Jægerspris Bibliotek
fredag den 21. maj fra kl. 16,00 til 18.00.
Vi glæder os til at se dig - til en sjov og sanselig oplevelse med mad!
Besøg også hjemmesiden www.nordisknaturligvis.dk
Jægerspris Bibliotek holder i øvrigt åbent til kl. 20 i forbindelse med Blå Nat.
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20 Rygestop kursus
Frederikssund Kommune tilbyder et gratis rygestopkursus til kommunens borgere. Der er 10 pladser på kurset, der løber
over seks uger med undervisning på følgende dage:
Tirsdag den 1. juni 2010
Torsdag den 10. juni 2010
Tirsdag den 15. juni 2010
Torsdag den 24. juni 2010
Torsdag den 1. juli 2010
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Torsdag den 8. juli 2010.
Undervisningen foregår alle seks dage i Langes Magasin, Østergade 3C i Frederikssund fra kl. 10 - 12.
Underviser: Sygeplejerske og rygestopinstruktør Rikke Juel.
Tilmelding
Bindende tilmelding til Kirsten Nørskov på tlf.: 47 35 12 08.
Tilmelding skal ske senest den 27. maj med oplysning om navn, adresse og telefonnummer. Ved manglende fremmøde vil
der blive opkrævet et administrationsgebyr.
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20 Idræts- og kulturfestival 2010 på Kalvøen
Knapt 200 havde tilmeldt sig, da Idrætsforeningen Vikingerne og Frederikssund
Kommune i dag bød på årets idræts- og kulturfestival for sindslidende. Af de helt præcist
196 tilmeldte deltagere var rigtigt mange af dem fra Klintegården og Skibbyhøj, der
begge er regionale botilbud beliggende i Frederikssund Kommune.
Første gang Idræts- og kulturfestivallen blev afholdt var helt tilbage i 1998. Det var
Kontaktforum der i samarbejde med en medarbejder fra Frederiksborg Amt startede
denne aktivitet. Kontaktforum var en sammenslutning af kommunerne her i den vestlige
del af Frederiksborg Amt.
Festivalen blev ikke afholdt i 2008, men i 2009 besluttede Frederikssund Kommune i
samarbejde med Idrætsforeningen Vikingerne atter at arrangere en festival, og det blev
samtidig en aktivitet som Vikingerne ønskede at betragte som en jubilæumsaktivitet i
anledning af Frederikssund Kommunes 200 års jubilæum.
Tilrettelæggelsen af festivalen
Et vigtigt element omkring festivalen er, at at såvel medarbejdere som brugere er repræsenteret i den arbejds- og
styregruppe som står for tilrettelæggelsen og afviklingen.
Aktiviteterne gennem alle årene har stort set været de samme, fortæller Lisbeth Holmgaard, der er specialkonsulent i
kommunens dag- og døgnafdeling.
Opvarmning og ekkoløbet har således altid været obligatoriske aktiviteter for så vidt angår idrætsdelen af festivalen.
Petanque har også været på programmet hvert år, og har nok været den aktivitet der traditionelt har tiltrukket flest
deltagere. I år er det dog rundbold som er topscoreren, med fire deltagere flere end petanque. Og som det fremgår af
billederne herunder blev der kæmpet om mesterskabet.
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En anden af festivalen sportsaktiviteter er Volleyball. På grund af meget våde baner (det ses også på midterste billede
ovenfor), måtte denne konkurrence rykke indenfor i Frederikssund Hallerne i år.
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På den kulturelle side byder festivalen blandt andet på Kulturmarkedsplads. Her var der i år mulighed for at lave smykker,
male, synge, lave krus og andre spændende ting i kulturteltet ved Valhal.

På billedet herover er der godt gang i produktionen af smykker.
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Og her er det malerværkstedet der arbejdes intenst i.

Lige ved indkørslen til Valhal havde botilbuddet Skibbyhøj opstillet en bod, hvorfra de solgte planter fra eget gartneri, og
espalierer og fuglehuse fra deres eget snedkerværksted.
Afslutningsfest
Oven på formiddagens strabadser var der frokost til alle deltagerne, og efter frokosten fortsatte festivalen med nye
konkurrencer, og muligheder for at slippe de kreative talenter løs i kulturteltet.
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Som dagens store finale afholdes der fest i Valhal, hvor 130 af dagens deltagere er tilmeldt.
Festen byder foruden en god middag iflg. Lisbeth Holmgard også på præmieoverrækkelser, dans til musik fra
KuffertBanden, og stort festfyrværkeri kl. 23.
Foto: Kenneth Jensen
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21 Turismens Dag
Kender du de mange oplevelser i dit eget lokalområde?
Den 29. maj 2010 har du chancen for at gå på opdagelse som turist i dit lokalområde, når flere af Frederikssunds
turismeaktører og attraktioner åbner dørene for lokale borgere.
Det sker i forbindelse med det landsdækkende initiativ Oplev Danmark/Turismens Dag, som koordineres af Frederikssund
Turistbureau.

Ideen med Turismens Dag er at slå et slag for turismen op til højsæsonen, og gennem en række lokale oplevelser gøre
den lokale befolkning til ambassadører for Frederikssunds turismeprodukter. Mange lokale har aldrig før besøgt f.eks.
Willumsens Museum, Færgegården eller Jægerspris Slot.
Lørdag den 29. maj får de nu chancen for at få sjove og lærerige oplevelser, som de kan reklamere for til venner og
bekendte udenfor kommunens grænser. Oven i købet tilbyder flere lokale turismeaktører præmier, gratis rundvisninger og
nedsatte priser i dagens anledning.
- Så tag familien med på udflugt og leg turister i Frederikssund for en dag, siger Turismens Dag koordinator Laila
Sørensen, som til daglig er turismeudviklingskonsulent i Frederikssund Erhverv/ Frederikssund Turistbureau.
Vil du være turist i dit eget område kan du på www.visitfrederikssund.dk se et samlet program for alle de spændende
oplevelser, som Frederikssund kan tilbyde turister og lokale på den 29. maj.
Kontaktperson, Turismens Dag:
Laila Sørensen, konsulent
Havnegade 5a, 3600 Frederikssund
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Mail: ls@frederikssunderhverv.dk
Tlf.: 47337653
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21 Har du lyst til at vide mere om Internettet?
Så er et kursus for nybegyndere måske lige noget for dig.
Mandag den 31. maj kl. 10.30-12.00
- holder Skibby Bibliotek kursus, hvor du kan få en grundlæggende introduktion til internettet, så du kan komme i gang
med selv at søge informationer og finde hjemmesider.
Du har måske altid haft andre interesser og ikke rigtig ofret Internettet megen opmærksomhed, da det kom frem. Og siden
har det måske virket lidt for besværligt at give sig i kast med.
Men nu har du så erkendt at Internettet ikke er til at slippe udenom. Hvis du er internet- og computerbegynder, så hjælper
vi dig på vej.
Kurset holdes i edb lokalet på Skibby Fritidscenter, Nyvej 7 B.
Tilmelding nødvendig - senest tre dage før til Skibby Bibliotek på telefon 4735 1255 eller til et af de andre Frederikssund
Biblioteker.
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25 Kina-samarbejde
Bycirklen fortsætter samarbejdet med kinesisk venskabsby.
Egedal, Frederikssund og Ballerup Kommune (Bycirklen) underskrev i maj 2010 en forlængelse af den samarbejdsaftale,
de tre kommuner har med storbyen Wuxi i Kina.

Politikere fra de tre kommuners økonomiudvalg har netop været i Kina for at forlænge den samarbejdsaftale, de indledte i
maj 2007.
Hovedvægten i samarbejdet har hidtil ligger på skole- og uddannelsesområdet, men i den kommende periode kommer der
fokus på miljø og især erhverv. Allerede til september drager en delegation af erhvervsfolk fra de tre kommuner til Wuxi.
Bycirklens tre borgmestre er enige om at styrke indsatsen på erhvervsområdet og betragte samarbejdet med Wuxi som en
langsigtet strategi, det også ruster og forbereder områdets børn og unge til fremtid, hvor Kina bliver en nøglespiller.
Alle tre kommuners skoler og gymnasier har i dag velfungerende udvekslingsordninger med venskabsskoler i Wuxi.
Læs hvorfor borgmestre og kommunalbestyrelsesmedlemmer finder samarbejdet med
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28 Temadag om det at blive udliciteret
Frederikssund Byråd besluttede i sit møde den 28. april i år at udlicitere al rengøring i kommunens egne bygninger til ISS
Facility Service A/S. Opgaven med vinduespolering, der også hidtil har været udført af private aktører, vil fremover blive
udført af det lokale firma SIKA Rengøring A/S.
Se særskilt artikel herom.
TIP-projekt
At gå fra at være ansat i Frederikssund Kommune til at blive ansat i en privat virksomhed kan være et stort og usikkert skift
for mange, og især når dette skift ikke sker frivilligt.
I forbindelse med udliciteringen er Frederikssund Kommune derfor gået sammen med Hillerød og Halsnæs kommuner i et
projekt, der har til formål at udvikle og forbedre det psykiske arbejdsmiljø for rengøringsassistenterne i de tre kommuner.
Projektet kaldes TIP, der står for Tværkommunal, Integration og Psykisk arbejdsmiljø. Projektet er finansieret af
Forebyggelsesfonden.
Arbejdsmetoden i projektet har været, at det er den enkelte assistent der har defineret hvilken indsats han eller hun ønsker
at arbejde med til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø. I Frederikssund har assistenterne blandt andet valgt at arbejde
med at gøre det mere forudsigeligt, og dermed mindske usikkerhed hos den enkelte, i forbindelse med den kommende
udlicitering af rengøringsopgaverne i kommunen.
Til at konkretisere indsatsen er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Rengøringsleder Inge Lise Andersen,
Fælletillidsmand Poul Andersen, rengøringsassistenterne Lena Rasmussen og Pia Culafic, og Konsulent Hans Jørgen
Vedel fra TIP-projektet.
En ny arbejdsplads - hvad sker der med os?
Et af midlerne til at nå målet har blandet andet været en temadag for samtlige ansatte rengøringsassistenter. Den blev
afholdt i dag i Valhal. Overskriften for temadagen var: En ny arbejdsplads - hvad sker der med os?
Formålet med dagen var at give et realistisk billede, og måske også afmystificere det at være ansat som
rengøringsassistent i en privat virksomhed. Et andet formål var også at give mulighed for en åben debat om hvordan der
kan etableres eventuelle støtteforanstaltninger til fastholdelse af den enkelte medarbejder, og en eventuel afklaring af
alternative beskæftigelsesmuligheder i Frederikssund Kommune.
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Ifølge Rengøringsleder Inge Lise Andersen bliver cirka 140 kommunalt ansatte rengøringsassistenter berørt af
udliciteringen. Lige godt halvdelen af dem havde valgt at deltage i temadagen i Valhal i dag, der er det sidste led i TIPprojektet. Det er da også fortrinsvis TIP-midler der har dækket udgifterne til temadagen, sammen med midler fra Det
Lokale Beskæftigelsesråd.

Kultur og forandring på en arbejdsplads
Et af hovedinslagene på dagens program - og måske også det mest underholdende af slagsen - var Connie
Svendsens peptalk om arbejdsglæde under overskriften "Det Lille Ekstra". Connie Svendsen har bl.a. arbejdet som guide
og airguide i Spies-koncernen, og gennem de sidste 25 år været tilknyttet Dyrehavsbakken.

Hendes påstand er, at det at give "Det Lille Ekstra" vil føre til store forandringer og resultater i forhold til sig selv, sin familie
og på arbejdspladsen. Det handler om at ændre holdning, og gøre bare en lille forskel hver dag. Større arbejdsglæde
skaber flere tilfredse kunder.
Ifølge Connie Svendsen kan alle lære det, det er gratis, det smitter, som en luftbåren virus, produktionen stiger,
sygefravær falder, man oplever mindre stress, bedre teamwork, og bedre og hurtigere kommunikation.
Et omfattende program
Ud over Connie Svendsens foredrag der varede 1½ time, indeholdt dagen også et indlæg ved en rengøringsassistent, der
på gene krop har prøvet at blive udliciteret, og der var informationer om A-kasseregler, gennemgang af overenskomsten i
privat regi, og endelig information om beskæftigelsesmuligheder i lokalområdet.
Foto: Kenneth Jensen
2010 5

31 Musikskolens forårskoncert
Frederikssund Musikskoles store forårskoncert finder i år sted onsdag den 2. juni kl. 17.00 på pladsen
ved Kulturhuset Elværket i Frederikssund
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Der vil blive opstillet et stort telt på P-pladsen, så der kan afholdes koncerter
på to scener .
I tidsrummet fra kl.17.00 til ca. 20.30 vil Musikskolens elever og lærere
afholde fire koncerter, på skift inde i Kulturhuset Elværkets store sal og i
teltet.
I den første koncert i salen vil nogle af de yngste elever optræde, blandt
andet med "Sang, spil og bevægelse" og strygerskole 1.
I den første teltkoncert underholder blandt andet Blæserorkesteret og
slagtøjseleverne.
Ved dagens tredje koncert vil Musikskolens bratschlærer, Syssen Kappel,
dirigere uddrag af "Det første og det sidste", det store projekt, som
Musikskolen lavede tidligere på foråret i samarbejde med Jægerspris skole
og Oppe Sundby skole.
Ved forårskoncerten er det dog ikke folkeskoleeleverne, men
Musikskolens fem kor, de fire juniorkor og ungdomskoret T drops, der vil
synge de dejlige sange af Michael Bojesen og Cecilie Engelbreckt Heick. Det
er stadig de ca. 40 elever og lærere i Musikskoleorkesteret, der spiller
akkompagnementet, som guitarlærer Jan Sommer har arrangeret.
Og ved den 4. og sidste koncert er det Musikskolens fire rytmiske bands og
big bandet, der giver den gas i teltet.
Musikskolens støtteforening sælger kaffe / te, kage og lette retter ved
arrangementet.
Der er gratis entre, og garanteret god og glad stemning!!
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Invitation til borgermøder den 14. og 16 juni 2010
Social, Ældre- og Sundhedsudvalget i Frederikssund Kommune inviterer hermed brugere, pårørende, medarbejdere,
interesseorganisationer og andre interesserede til at deltage i borgermøde på henholdsvis:
Handicapområdet - Mandag den 14. juni 2010 kl.19-21 i Elværket i Frederikssund
Psykiatriområdet - Onsdag den 16. juni 2010 kl.19-21 i Elværket i Frederikssund
Der vil blive serveret et let kaffe/the traktement .
OBS: Tilmelding er nødvendig senest fredag den 11. juni 2010 til Margit Larsens mail: malar@frederikssund.dk . Se
Invitationen
Med mange gode hilsner
Tina Tving Stauning
Formand
Social, Ældre- og Sundhedsudvalget
Tema for borgermøde
Hvad er det gode liv i Frederikssund?
Medio 2009 blev kommunens handicap- og psykiatriplaner fremlagt. Baggrunden var bl.a. en proces, der tog sin
begyndelse ultimo 2008 og indbefattede åbne caféarrangementer, engagement og nærvær fra en repræsentativ
borgerkreds.
Planerne er et udtryk for den strategi, der sætter retningen for indsatsen på det specialiserede sociale område i de
kommende år. Planerne understøtter visionen:
Vi satser på mennesker og muligheder
Hvordan er det så gået?
Borgere, pårørende, politikere, administration, medarbejdere, brugere af de sociale tilbud, interesseorganisationer og
andre interesserede var inddraget i udarbejdelsen.
Tiden er nu kommet til eftersyn. Hvordan er det så gået? Hvor langt er vi nået?
Med spørgsmålene er der åbnet for yderligere dialog, hvor Social, Ældre- og Sundhedsudvalget og administrationen gerne
lytter og deltager.
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Special Olympics Frederikssund til fantastisk idrætsfestival
Dansk Handicap Idræts-Forbund afholdt i weekenden den tredje Special Olympics
festival for personer med udviklingshandicap. 700 atleter og 350 trænere/ledere
havde fundet vej til Næstved for at svede, konkurrere og hygge sig med med- og
modspillere.
Udover deltagere fra hele Danmark, deltog delegationer fra Island, Sverige, Finland
og Storbritannien.
Fredag aften var der åbningsceremoni, et flot show med indmarch, optræden og
taler. Den olympiske ild blev tændt som et effektfuldt punktum. Special Olympics
organisationen er de eneste der udover IOC, må anvende den olympiske flamme
ved deres arrangementer.
Lørdag stod i konkurrencernes tegn, og alle deltagerne var i kamp i de forskellige
discipliner på arenaer i og omkring Næstved hallerne.
Om aftenen var der alkoholfri festaften hvor deltagerne havde mulighed for at feste
og danse, på kryds og tværs af nationalitet og idrætsgren. Festen lukkede ned kl.
23, så de atleter der skulle i kamp søndag kunne få en god nats søvn.
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Søndag blev de sidste finaler afviklet inden afslutningsceremonien, hvor den olympiske ild blev slukket. Det Special
olympiske flag blev taget ned, og videregivet til Ringkøbing-Skjern kommune, der er arrangør af den næste festival 11.13. maj 2012.
Én samlet trup
For første gang blev der stillet med en samlet trup fra Frederikssund Kommune.

De lokale deltagere kommer fra AKU-center Ejegod samt fra bofællesskaberne på Linde allé og Marbækvej. I alt 24 atleter
og 10 trænere drog af sted for at repræsentere de lokale farver.
Turen blev støttet af midler fra en lokal pulje under Dansk Handicap Idræts-Forbund.
Den økonomiske støtte betød at samtlige deltagere fik udleveret en paradedragt, samt at transport og forberedelser var
omkostningsfrie for deltagerne.
Sportslig og social succes
Deltagelsen var en stor succes, både sportsligt og socialt. Frederikssund truppen deltog i 6 forskellige discipliner og
hentede medaljer i de 4. I alt blev det til 15 medaljer, heraf de to af guld.
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Socialt fungerede truppen optimalt, der blev støttet, klappet og heppet på holdkammeraterne, når deltagerne ikke selv var i
aktion.
For trænerne, der til daglig fungerer som pædagoger på de forskellige tilbud, var det også en kærkommen mulighed for at
lære deres kollegaer fra andre områder bedre at kende. En sidegevinst der kan have stor værdi i samarbejdet mellem
beskæftigelses- og botilbuddene i kommunen.
Samarbejdet personalerne imellem vil også blive yderst vigtigt i forhold til den nydannede Idrætsforening, TEAM 2010,
målrettet personer med udviklingshandicap. Foreningen sigter på at samle alle gode kræfter omkring idræt for
udviklingshæmmede.
Første store arrangement er Idræts- og Kulturfestivalen der finder sted 26. august på Kalvøen.
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Sankt Hans bål 2010
Det er tilladt at afbrænde Sankt Hans bål selve Sankt Hans aften den 23. juni 2010
På baggrund af aktuel lovgivning på affaldsområdet har Byrådet fundet det nødvendigt at præcisere at det er tilladt at
afbrænde de traditionelle Sankt Hans bål.
Hvis du følger disse gode råd og regler kan Sankt Hans aften forløbe i god ro og orden:

Tørt og rent haveaffald må brændes under opsyn af en myndig person.

Afbrænding af bål må ikke være til gene for naboer eller andre, samt røgen må ikke være til væsentlig gene for
trafikken - reglerne i de respektive grundejerforeninger skal ligeledes følges.

Bålet må først lægges op 14 dage før afbrænding - vær opmærksom på dyr som kan gemme sig i bålet, inden dette
antændes.

Afstanden til bygninger med hårdt tag er minimum 30 m samt 200 m til nærmest letantændelig kilde som for
eksempel bygninger med stråtag, nåletræsplantager, lyngklædte arealer, stakke samt letantændelige stoffer og
væsker.

I vindens retning fordobles de ovennævnte afstande. I stærk blæst er det forbudt at afbrænde bål.

Bålet må ikke forlades under afbrændingen, før ild og gløder er fuldstændig slukket.

Der skal forefindes vand eller andre slukningsmidler ved bålet under afbrændingen.
Se lovteksten i § 45 på Retsinformation.
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Marbækskolens Aktivitets Sommerdag
Ti forældre til elever på Marbækskolen har det sidste år været Trivselsambassadører.
Gruppen repræsentarer de fleste årgange, og tager løbet af skoleåret forskellige initiativer der kan fremme det sociale
miljø på skolen.
Fredag den 4. juni kl. 15.00 til 18.00 afvikler gruppen Marbækskolens Aktivitets Sommerdag, hvor 15 lokale foreninger /
klubber deltager. Børn fra 4. og 7. klasserne sælger forfriskninger fra boder, og overskuddet går til deres kommende
lejrskoler.
Trivselsambassadør Mette Ertman Jørgensen fortæller:
- Vi er så heldige at mange har lyst til at kommer for at lave workshops på hele skolens areal. Bl.a. kommer
Fodboldklubben, Spejderne, Lyngby Sejlklub, Kung Fu, Jongleringsworkshop, Togklubben, Afrikansk dans, Voltigering,
Skibby Brandvæsen, Enjoy Fitness, Klatreklubben, Sumobrydning - der bliver mulighed for alle til at prøve det hele.
- Vi tror på at aktivitetsdagen skaber relationer og sammenhold. Mobning forebygges gennem aktiviteter med mest mulig
inddragelse af forældre.
- Vi er sikre på at sådan et arrangement vil styrke det sociale sammenhold, og at det vil blive en tilbagevendende
begivenhed.
- Vel mødt til en forrygende eftermiddag på Marbækskolen. Alle er velkomne
Se programmet for aktivitetsdagen
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Familieferie på Baunehøj Efterskole
Med økonomisk støtte fra Frederikssund Kommunes pulje til frivilligt socialt arbejde gentages sidste års lokalt forankrede
integrationsprojekt "Forskellighed og Fællesskab" på Baunehøj Efterskole i ugen fra søndag den 18. juli til lørdag den 24.
juli 2010 (uge 29)
I den uge er Baunehøj Efterskole, der ligger i et smukt naturområde ud til Isefjord nord for Jægerspris, ramme om en
familieferie, hvor samvær og fællesskab er sat i højsædet.
"Gammeldanske" og "nydanske" børnefamilier eller bedsteforældre med børnebørn, der bor i Frederikssund kommune,
kan deltage i ferieugen.
"Forskellighed og Fællesskab"-projektet så dagens lys i forbindelsen med Frederikssund Kommunes markering af byen
Frederikssunds 200 års købstadsjubilæum i fjor.
Takket være det kommunale tilskud er deltagerprisen kun 750 kr. for voksne og 450 kr. for børn under 13 år, og der er
mulighed for at søge tilskud til deltagerbetalingen.
Yderligere oplysninger og tilmelding:
Baunehøj Efterskole, tlf. 47 53 00 23 eller på hjemmesiden www.baunehoej.dk
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KOL- Café på Frederikssund Hospital
Alle er velkomne mandag den 14. juni kl. 15.00 til 17.00
Programmet handler denne gang om kost og KOL. Diætist Jonna Sylow sætter fokus på den rigtige kost både til
undervægtige og overvægtige borgere med KOL.
Cafeen er åben for alle interesserede, såvel patienter som pårørende, men husk tilmelding på tlf. 4829 5460.
Læs mere om KOL cafeen
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10 Livskvalitet og sundhed - vejen til bedre ældrepleje
Ældreområdet har startet et stort projekt, som strækker sig over de næste 2 år. Formålet med projektet er at at udvikle og
forbedre ældreplejen. Udviklingsarbejdet som omfatter ca 700 medarbejdere blev startet i april, hvor projektets visioner og
mål blev lagt fast. Læs mere om hvordan det går med arbejdet.
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10 Ny plan skal sikre vores drikkevand

32

Tre kommuner i Hovedstadsområdet er i samarbejde med de lokale vandværker og Københavns Energi gået sammen om
en plan, der skal sikre rent drikkevand. Planen præsenteres mandag den 14. juni – lige oven på det store
drikkevandsreservoir ved Værebro.








Hver dag tapper en person i Hovedstadsområdet i gennemsnit 115
liter rent vand ud af vandhanen – vand, som vi forventer er sundt at
drikke og bruge til madlavning.
Men vores drikkevand er truet. En af de største aktuelle trusler mod
grundvandet er stoffet BAM, der stammer fra tidligere tiders brug af
pesticider.
Klik på billedet for større kort.
Roskilde-, Egedal- og Frederikssund kommuner har i samarbejde
med de lokale vandværker og Københavns Energi udarbejdet en
lovpligtig indsatsplan for et af de store lagre af rent grundvand – ved
Værebro – hvor der hver dag pumpes 5 millioner liter drikkevand op
til 40.000 forbrugere. Indsatsplanen skal beskytte grundvandet
fremover.
Planen præsenteres og udleveres direkte over
drikkevandslageret den 14. juni klokken 13.00 ved et fælles
arrangement på Værebro Kildeplads.
Indsatsplanen findes herefter på egedalkommune.dk, roskilde.dk og
frederikssund.dk.
Arrangementet er startskuddet for den offentlige høring, der løber indtil den 20. september 2010.
Planen sætter blandt andet ind på følgende områder
Sikkerhedszoner omkring drikkevandsboringer i form af frivillige dyrkningsaftaler.
Skovrejsning - forebygger ny forurening og reducerer udvaskningen af pesticider og nitrat.
Håndtering af BAM-forurening, et nedbrydningsprodukt fra pesticider
Vandsamarbejde, der sikrer fælles indsats omkring grundvandsbeskyttelse.
Landbrugskampagne, der skal minimere risikoen for forurening af grundvandet.
Oplysningskampagner, der skal reducere brugen af pesticider
Program Værebro Kildeplads den 14. juni klokken 13.00
13.00 Formand for Teknik-, Miljø-, og Erhvervsudvalget i Frederikssund Kommune Morten Skovgaard byder velkommen
og præsenterer de forskellige parter.
13.05 Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune, Ida Bode præsenterer projektet og perspektiverne i
planen, der gælder til 2014.
Vi skåler i frisk kildevand fra Værebro Kildeplads hentet fra Islevbro Vandværk, hvor grundvandet er blevet renset
til drikkevand.
13.15 Københavns Energi fortæller om indvindingen af drikkevand fra Værebro Kildeplads.










1.
2.
3.
4.
5.

13.25 Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune Torben Jørgensen fortæller om Gulddysseskoven –
220 ha skov, der rejses for at beskytte drikkevandet.
Følgende deltager
Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Egedal Kommune, Ida Bode.
Formand for Teknik- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune, Torben Jørgensen.
Formand for Teknik-, Miljø-, og Erhvervsudvalget i Frederikssund Kommune Morten Skovgaard.
Projektektleder ved Københavns Energi, Jesper Elkjær.
Sektionsleder i Oplandssektionen Københavns Energi, Anne Scherfig Kruse.
Projektleder fra Vand og Naturafdelingen Egedal Kommune, Mette Skougaard
Chefkonsulent for Natur og Miljø Roskilde Kommune, Hans Christian Jensen
Civilingeniør fra Natur og Miljø Frederikssund Kommune, Dani Mikkelsen.
Fakta
Roskilde-, Egedal- og Frederikssunds kommuner har i samarbejde med Københavns Energi og lokale vandværker
udarbejdet en lovpligtig indsatsplan, der skal koordinere aktiviteter for at beskytte grundvandet.
Værebro Indsatsplanområde er 56 km2 stort og dækker 32 km2 af den nordlige del af Roskilde Kommune, 23 km2 Egedal
Kommune midt og 1 km2 af Frederikssunds Kommune sydøst.
I Værebro området indvindes der årligt cirka 2 mio. kubikmeter grundvand af 7 lokale almene vandværker, den regionale
vandforsyning Københavns Energi samt et stort antal ejendomme med egen vandindving.
Værebro området forsyner hver dag 40.000 forbrugere med rent drikkevand.
Kørselsvejledning til Værebro Kildeplads
Kør mod nordvest ad Frederikssundsvej/Rute 211 mod Søsumvej.
Drej til venstre ved Krogholmvej, kør lige gennem rundkørselen, 900 m.
Drej til venstre ved Garbogårdsalle 13 m.
Fortsæt ad Bauneholmvej 1,2 km.
Hold til højre ved Blæsenborgvej og fortsat lige ud indtil du kommer til Værebro Kildeplads.
Se kort på http://kort.eniro.dk/m/piV6F
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Praktisk info
Husk gummistøvler hvis det regner.
Vil du vide mere?
Kontaktpersoner:

projektleder fra Vand og Natur i Egedal Kommune Mette Skougaard på mette.skougaard@egekom.dk, 7259 7332

chefkonsulent i Natur og Miljø i Roskilde Kommune Hans Christian Jensen, på hanscj@roskilde.dk, 4631 3601

pressekoordinator Københavns Energi Astrid Skotte, på assk@ke.dk, 2795 2132

kommunikationskonsulent Janni Bittner på janni.bittner@egedal.dk, 7259 6265
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11 Så tar vi cyklerne frem
Pump cyklen og find hjelmen frem. Søndag den 13. juni er Store Cykeldag.
I samarbejde med Frederikssund Kommune har lokale kræfter i Hjerteforeningen, Friluftsrådet og Danmarks
Naturfredningsforening arrangeret et par spændende cykelture. Foreningerne står for den praktiske afvikling af turen og
bidrager med interessante oplysninger undervejs.
Din deltagelse sker på eget ansvar. Vælg mellem en tur i Hornsherred på 35 km, eller en tur ved Slangerup på ca 20 km.
Turen ved Slangerup kan også afkortes undervejs for børn og andre, der ikke kan køre hele turen.
Slangerupturen
I Slangerup starter dagen fra Den Gamle Smedje, Kongensgade 23 i Slangerup kl. 10.30, men allerede fra kl. 9.30
udleveres vand, frugt og rutekort efter en kort introduktion om ruten.
Der vil blive nogle korte stop undervejs med lidt oplysning om landskabet og landsbyerne. Turen kan gennemføres i roligt
tempo på 2 - max 2½ time.
Når vi er tilbage udleveres diplom til børnene, der vil være nogle sandwich, spillemandsmusik og tid til en snak med
arrangørerne. Måske kommer der gode ideer til næste års Store Cykeldag.
Hornsherredturen
I Hornsherred starter turen Fra slot til slot - på Jægerspris Slot kl. 10, vi mødes i slotsgården. Friluftsrådet og
Hjerteforeningen guider på cykelturen fra Jægerspris Slot til Selsø Slot og tilbage.
Ruten går via Femhøj, Gerlev, Skuldelev Ås, Sønderby til Selsø og via Skibby tilbage. Der cykles overvejende ad
cykelstier, dog er der et par strækninger på let trafikeret landevej.
Turen er en oplevelsestur på ca. 35 km / 4 timer inkl. pauser undervejs og med et tempo svarende til almindelig motion.
Husk at medbringe forplejning og lappegrejer.
Ved Selsø Slot venter Frederikssund Kommunes Sundhedsbus med frugt og drikkevarer.
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15 Naturpleje i Naturparken
Foreningen Naturparkens Venner indbyder til en midsommer-vandring i Ganløse Ore.
Guide på turen er skovfoged Jens Juelstorp, der bl.a. vil føre os til Rævemosen i skovens sydvestlige del. I vinterens løb
har man ved pleje (nedskæring) forhindret at mosen lukkes med birk og pilekrat, ligesom vandstanden er blevet hævet .
Jens Juelstorp vil på turen fortælle om dette projekt samt om naturpleje i almindelighed.
De fredede og mere end 150 år gamle flådeege har fået lov til at blive stående omkring den lille spagnummose, og vi
kommer også forbi "Heksens træ", der står som taget ud af H.C. Andersens eventyr "Fyrtøjet".
Vil man med på denne tur skal man møde op søndag den 27. kl. 13.00 på nordligste p-plads på Christianshøjvej over for
skovefogedboligen Maglehus (Kraks kort 105, B5). Bus 334 mellem Farum og Stenløse kan benyttes. Der er et stoppested
ved hjørnet af Farumvej og Christianshøjvej (Kraks kort 105, B4).
Der holdes pause undervejs, hvor man kan styrkes sig med sin medbragte proviant. Alle er velkomne, men for voksne
opkræves et deltagergebyr på 10 kr. pr.voksen.
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15 Ny lov gør obligatorisk frokostmåltid fleksibelt
Den 4. juni 2010 vedtog Folketinget en tilføjelse til Dagtilbudsloven omhandlende frokostmåltid i daginstitutioner.
Det betyder at det tidligere obligatoriske frokostmåltid er blevet fleksibelt, således at forældrene i den enkelte daginstitution
kan beslutte at fravælge frokostmåltidet.
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Opvækst- og Uddannelsesudvalget fastlægger på sit møde den 16. august 2010 en tids- og handleplan for
implementeringen i Frederikssund Kommune.
Se de centrale elementer i den nye lovgivning.
Spørgsmål vedrørende den nye lov eller den eksisterende madordning for børn i Frederikssund Kommune kan rettes til
Dagtilbudschef Paw Holze Nielsen på 47 35 16 69 eller pknie@frederikssund.dk.
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17 Borgermøder om handicap- og psykiatriplaner
Medio 2009 blev kommunens handicap- og psykiatriplaner vedtaget. Forud for
vedtagelsen var gået en proces der tog sin begyndelse i slutningen af 2008, og
indbefattede åbne cafearrangementer, engagement, og nærvær fra en repræsentativ
borgerkreds. Planerne er et udtryk for den strategi der sætter retningen for indsatsen på
det specialiserede sociale område i de kommende år.
Se handicap- og psykiatriplanerne.
To borgermøder
Her et år efter planernes vedtagelse er det så tid til at gøre status over hvor langt vi reelt
er kommet i forhold til målsætningerne.
Derfor havde Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget indbudt brugere, pårørende,
medarbejdere, interesseorganisationer og andre interesserede til en yderligere dialog,
hvor såvel politikere som administrationen var parate til at lytte og deltage i en åben
dialog om hvordan det er gået.
Dialogen skete over to borgermøde. Det første blev afholdt i mandags, og omhandlede
handicapplanen. Det andet fandt sted onsdag aften, og drejede sig så om
psykiatriplanen.
Ligesom mandag aften var det onsdag formand for Social-, Ældre- og
Sundhedsudvalget, Tina Tving Stauning som bød velkommen i Kulturhuset
Elværket, hvorefter ordet blev givet videre til Socialchef Peer Huniche og
afdelingsleder i Dag- og døgntilbud Mogens Damgaard. De gennemgik i
fællesskab psykiatriplanen ved at Mogens Damgaard stillede spørgsmål til hvor
langt kommunen er kommet i forhold til målene, og Peer Huniche skulle så forsvare
indsatsen.
Til begge møder var der mødt cirka 40 tilhørere op, jævnt fordelt på medarbejdere,
brugere, pårørende og politikere.
Status på planerne
Som oplæg til møderne var der på forhånd udarbejdet et statuspapir hvor der for
hvert enkelt tema i planerne gøres rede for hvilke mål de opstiller, hvilke handlinger
der er iværksat for at opfylde dem, og hvad status på målopfyldelsen er her i juni
måned 2010.
Se status på Handicapplanen og status på Psykiatriplanen.

Socialchef Peer Huniche i gang med at gennemgå psykiatriplanen onsdag aften.
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Afdelingsleder Mogens Damgaard stiller spørgsmål og udfordrer Peer Huniche på planen.
Foto: Kenneth Jensen
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17 Idræts- og Kulturfestival 2010 for udviklingshandicappede og personale
Torsdag den 26. august 2010 løber Idræts- og Kulturfestival 2010 igen af stablen. Denne gang er den
målrettet udviklingshæmmede eller dem, der arbejder indenfor området. Pårørende er også velkomne til at kigge forbi.
Der er planlagt både idrætslige og kulturelle aktiviteter i løbet af dagen. Man kan deltage i Ekkoløbet og
tilmeldingsdiscipliner såsom floorball, petanque, rundbold og gymnastik. Der bliver også mulighed for at prøve andre
prøvediscipliner som f.eks. ridning, cykling, kano, go-kart eller kulturelle ting som at male, synge med "musik for en ti'er",
at lave smykker m.m.
Indbydelse og program for dagen
Tilmelding skal ske senest fredag den 2. juli 2010.
Du kan tilmelde dig via dit botilbud, fritidsklub, idrætsklub eller ved at sende tilmeldingsblanketten til:
Frederikssund Kommune, Henning Otterstrøm, Torvet 2, 3600 Frederikssund
OBS:
Samtidig med tilmelding skal du indbetale 125 kr. eller 250 kr. på TEAM 2010's konto i Nordea (konto 2670
0713183431).Husk - at skrive dit navn ved indbetaling.
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18 Klimakommuneaftale underskrevet
I sit møde den 26. maj i år besluttede byrådet, efter indstilling fra Teknik-, Miljø- og Erhvervsudvalget, at indgå en såkaldt
klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening om at Frederikssund Kommune bliver klimakommune.
Det vil i praksis sige at kommunen forpligter sig til at reducere sit CO2-udslip med minimum to procent om året. Der er
ingen grænser for, hvilke initiativer kommunen kan igangsætte for at nå sit mål. Det kan være alt lige fra energibesparelser
i kommunens egne bygninger til større vedvarende energiprojekter. Som klimakommune starter man typisk med at
reducere CO2-udslippet fra egne aktiviteter - det vil sige fra kommunens egne bygninger, drift, indkøb m.v.
Danmarks Naturfredningsforening tilbyder at hjælpe klimakommunerne med synlighed, legitimitet og lokal forankring.
Ud over de 2 % reduktion af CO2-udslippet har kommunen med klimaaftalen forpligtet sig til som minimum at:

udarbejde en opgørelse over kommunens nuværende CO2-udledning. Opgørelsen danner grundlaget for at
dokumentere CO2-reduktionerne år for år., og skal blandt andet indeholde oplysniger om energiforbruget i
kommunale bygninger (el og varme), og om brændstofforbrug ved transport i forbindelse med plejepersonalekørsel
samt Vej og Parks kørsel og forbrug.

udarbejde en klimahandlingsplan. Klimahandlingsplanen beskriver hvordan kommunen vil nå CO2-målet samt hvilke
områder der fokuseres på.

følge klimahandlingsplanen og offentliggøre en opgørelse mindst en gang årligt om reduktionen af CO2-udledningen
og igangværende projekter.
Arbejdet er godt i gang
Og kommunen er allerede godt i gang med arbejdet omkring klimaforbedringer, da der ifølge fagchef Dorthe Søndergaard
fra Byggeafdelingen indenfor det sidste halvandet år er taget skridt til at få fokus på energiforbrug og energibesparelser,
og dermed også reduktion af CO2-udledningen.
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Som det nyeste tiltag har kommunen pr. 1. juni ansat en energimedarbejder til at varetage energiledelse og energistyring.
Med denne oprustning er det planen at følgende opgaver bliver løftet i de kommende år:

Første kortlægning af energiforbrug i de kommunale bygninger.

Etablering af en foreløbig projektgruppe bestående at repræsentanter fra de enkelte forvaltninger (ildsjæle).

Sammenfatning af "første energikortlægning" + strategi for dataindsamling.

Første nøgletalsrapport udarbejdes ud fra de kendte forbrug Vurdering af budgetter.

Energipolitik beskrives med energimål og indsatsområder samt godkendelse af energiledelsessystem og erklæring
om udarbejdelse af energihandlingsplaner.

Inddragelse og påvirkning af brugerne af de kommunale bygninger Udarbejdelse af energihandlingsplaner for den
enkelte institution/skole eller område.

Sammenfatning af energimærkningsrapporterne, med henblik på at få udarbejdet forslag til udførelse af
energibesparende foranstaltninger.

Investering i energibesparende foranstaltninger.
Borgmesteraftale
Danmarks Naturfredningsforening kalder selv den indgåede aftale for en Borgmesteraftale, og sådan en skal naturligvis
skrives under på behørig vis.
Derfor var der i dag officiel underskrivelse af aftalen i Byrådssalen på
Frederikssund Rådhus, hvor præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening,
Ella Maria Bisschop-Larsen og formand for Teknik-, miljø- og erhvervsudvalget
Morten Skovgaard skrev aftalen under sammen med Borgmester Ole Find
Jensen.
Før aftalen blev underskrevet holdt først Morten Skovgaard, så Ella Maria
Bisschop-Larsen, og til sidste Ole Find Jensen hver en kort tale.
I sin tale takkede udvalgsformand Morten Skovgaard formanden for Danmarks
Naturfredningsforenings Lokalkomité, Bent Hansen, for hans ihærdige indsats
og engagement.
Det samme gjorde borgmester
Ole Find Jensen, der samtidig
gav udtryk for at Frederikssund
Kommune både på det praktiske
og det visionære plan vil arbejde
målrettet for at leve op til aftalen,
og videreudvikle den i de
kommende år. På det visionære
plan nævnte han blandt andet
Ny By-projektet ved St. Rørbæk, hvor
byrådet har besluttet at
erhvervsstrategien for området er at
tiltrække cleantechvirksomheder. Også Jægerspris
Fjernvarmeværk er et godt
eksempel på at alle i området tænker i
bæredygtig energi. Her er man
netop nu i gang med at opføre
Sjællands største
solfangeranlæg.
Præsident for Danmarks
Naturfredningsforening, Ella
Maria Bisschop-Larsen, gav udtryk for at hun roligt kunne skrive under på
aftalen med Frederikssund Kommune, og fortalte samtidig at Danmarks
Naturfredningsforening nu har indgået klimaaftaler med 66 af landets 98
kommuner.
Hun opfordrede også kommunen til at tænke i naturen som en CO2-binder,
f.eks. ved at gennemføre skovrejsninger. Og så talte hun også for en
udbygning af cykelstinettet i kommunen, som et middel til at nedbringe CO2udledningen.
Underskrifter
Efter de korte taler var det tid til at skrive selve aftalen under.
Se Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening.
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Præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen, overdrager aftalen til underskrift.

Udvalgsformand Morten Skovgaard skriver under.
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Borgmester Ole Find Jensen skriver under.

Foto: Kenneth Jensen
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18 Vikingedysten 2010
Vikingedysten er en dyst mellem firmaer på forskellige vikingelege, for eksempel stammekast, øksekast og gå til Island
efter sild.
Hvert hold består af 10 personer - heraf minimum tre kvinder og tre mænd (de sidste fire kan være mænd eller kvinder
efter eget valg) samt evt. en holdleder.
Præmien for at vinde er en kopi af et ægte vikingesværd samt en personlig gave til hver deltager på holdet. Vikingedysten
foregår lørdag den 19. juni 2010, kl. 13-17.30 på Vikingepladsen, Kalvøvej i Frederikssund.
Frederikssund Vikingedysten er en helt anderledes måde at tilbringe en eftermiddag i vikingernes verden. Her skal man
prøve kræfter med forskellige vikingelege og konkurrere mod andre firmaer.
Prisen for at deltage er kr. 10.000,- for et hold. Udover deltagelsen, så modtager holdet: - drikkevarer i dagens løb
(øl/vand) - spisning og fest (til hele holdet inkl. holdleder)
Der er gratis adgang til at overvære dysten!
Vil du vide mere, så kontakt Kalle Stæhr fra Vikingespillene på tlf. 4731 0685.
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18 Kanonslag ved Jobcenteret
Der er fredag formiddag fundet et kanonslag i cykelskuret ved Jobcentret.
Politiet blev tilkaldt, og fik uden dramatik fjernet det spanske kanonslag.
Et klassisk kanonslag er i følge politiet et paprør med sortkrudt og en lunte. Røret er lukket med papirpropper,
korkpropper, eller besnøring i enderne.
Denne form for kanonslag er forholdsvis ufarlige da der ikke dannes fragmenter og der anvendes det forholdsvist
langsomtbrændende sortkrudt.
En lidt farligere version er det såkaldte spanske kanonslag, der i stedet for sortkrudt anvender en væsentligt kraftigere sats
af aluminiumspulver og kaliumklorat.
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21 Nye retningslinjer for pædagogisk tilsyn med daginstitutioner
Opvækst- og Uddannelsesudvalget har den 12. april 2010 vedtaget nye retningslinjer for gennemførelsen af pædagogiske
tilsyn i kommunens daginstitutioner.
Det er de pædagogiske konsulenter i Afdelingen for Dagtilbud der foretager tilsynene. Tilsynene foretages flere gange i
løbet af året i forbindelse med de besøg og samtaler der løbende finder sted i Frederikssund Kommunes institutioner.
Mindst en gang om året foretages et anmeldt tilsyn med deltagelse af bestyrelsesrepræsentant samt
personalerepræsentant.
På baggrund af dette tilsyn udarbejdes der en tilsynsrapport. Tilsynsrapporterne vil fra 1. januar 2011 kunne læses på
Frederikssund Kommunes hjemmeside.
Du er velkommen til at rette henvendelse til de pædagogiske konsulenter Ulrik Moll på 4735 1668 eller Mette Ankjær
Andersen på 4735 1659 hvis du vil vide mere om de pædagogiske tilsyn.
Du kan læse mere om de nye rammer for de pædagogiske tilsyn her.
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21 Klipning af hæk og hegn
En velholdt hæk er en smuk og naturlig afgrænsning mellem have og fortov. Og til det velholdte hører at hækken klippes
nogle gange om året.
Men klipning er også nødvendig af hensyn til de forbipasserende. Tilsvarende skal træer og buske beskæres, så de ikke
er til gene eller fare for den gående og kørende trafik
Hækog hegn mod vej og fortov
Reglerne om beskæring er et lille hjørne af vejlovens bestræbelser på at sikre trafikken og de ”bløde” trafikanters passage
på fortove og langs veje. Efter reglerne er det den enkelte grundejers pligt at sikre denne frie passage.
Hvad skal grundejeren gøre?
Langs en ejendom som grænser op til vej, har grundejeren pligt til at studse udhængende grene og holde beplantning
opstammet. Det skal ske sådan at der holdes en frihøjde over vejen på mindst 4,20 meter, og over fortove og rabatter på
2,75 meter. Hæk eller beplantning skal være klippet ind i flugt med vejskel.
Grundejere skal beskære og klippe, så gældende regler bliver overholdt.
Det er også vigtigt at holde beplantningen klippet omkring færdselstavler, vejnavneskilte, vejbelysning og lignende. Det er
til gene for færdslen - og forringer trafiksikkerheden hvis beplantning helt eller delvist dækker for skilte og lamper.
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I følge Lov om hegn (Hegnsloven) § 11 gælder blandt andet at: ”Hegn langs gade, vej, sti eller plads, skal rejses helt på
egen grund og levende hegn plantes i en sådan afstand fra vejens areal, 30-40 cm fra skel, at bevoksningen til enhver tid
kan holdes indenfor skellinjen.”
Tinglyste oversigtsarealer
Grundejere der har tinglyste oversigtsarealer ved vej, skal sørge for at eventuel beplantning på arealet ikke bliver højere
end det der er beskrevet i de respektive deklarationer for ejendommen.

o
o
o

Hvad kan kommunen gøre?
Kommunen kan som vejmyndighed gribe ind hvis
der opstår væsentlige gener for færdslen eller oversigten på vejen/fortovet,
grundejeren ikke overholder reglerne om beskæring,
der kommer en klage over manglende beskæring og gener som følge heraf.
Hvis grundejeren ikke efter påbud udfører sin forpligtelse, kan kommunen udføre arbejdet for grundejerens regning.
Vejledning: Beskæring af træer og buske langs veje
Hvis du er i tvivl om reglerne for vedligeholdelse af din beplantning, er du velkommen til at kontakte Vej, Trafik og Affald på
tlf. 4735 1000.
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23 Dannermarked i Kulturhuset Rejsestalden
I årets udgave af Dannermarkedet søger Kulturhuset
Rejsestalden den effektfulde synergi der naturligt opstår når der
samles flere temaer under ét. Temaer som kan supplere, og dermed
forstærke, hinandens udtryk. I år er derfor valgt økologi, vin, mad og
kunst, i det netop de elementer giver en rigtig fin pakkeløsning for en
fuldendt sanseoplevelse. Huset samler smag, duft og det visuelle
udtryk i ét.
På markedspladsen omkring Kulturhuset står kunsthåndværkere,
producenter og forretninger klar med deres smukke kunstværker og
lækre varer, nogle med smagsprøver og alle med en historie at
fortælle.
Kunstner Lailasilke Kamille Krogsgård er at finde på gårdspladsen.
Her vil hun hjælpe de gæstende børn godt på vej med et lille
kunstværk. Det er muligt at købe et forgrundet lærred for 25 kroner,
og male spændende motiver på det. Efterhånden som dagen skrider
frem vil der også fra Lailasilkes side vokse et spændende og
fantasifyldt værk frem af kunstnerens eget lærred.
Sushi
Fra det lille cafévindue inde i stalden sælges der lækre Sushipakker
fra den nye Sushirestaurant på Frederikssund Havn.
Restauranten ejes af Andreas Leth Jørnø, og Andreas vil selv være
til stede i Kulturhuset fra kl. 12.00 til 13.30 for at fortælle om
indholdet af de lækre Sushipakker. Der sælges sushipakker fra
cafévinduet så længe lager haves.
Musikalsk underholdning
Musikken vil flyde fra den lille scene hvor det fra kl. 10.00 til 13.00 er
Air-Strings der optræder. De er en tværfløjte- og
Guitarduo bestående af Flemming Rasmussen fra Gerlev, og Jesper
Frederiksen der lejlighedsvis assisterer Det Kongelige Kapel og
Sjællands Symfoniorkester som janitshar.
Fra kl. 13.00 til 16.00 sætter Atte André Jensen sig bag klaveret, og spiller lækker musik akkompanieret af en sprød
saxofon ved Niels Oldin. Duften af crêpes og brændte mandler vil blande sig med duften af friske råvarer, helsekost,
fyldige vine og historisk mjød.
Der er med andre ord lagt op til en dag hvor hele familien hygger sig, kan lade sig inspirere, og nyde et velfortjent
pusterum. Der er fri entré, alle er velkomne til at komme og nyde med.
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23 Etablering af pædagogiske udviklingslaboratorier
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Daginstitutionerne Pilehaven og Mariendal i Frederikssund er blevet udvalgt til at deltage i banebrydende ny forskning
omkring dialog om kvalitet og arbejdsmetoder i pædagogisk arbejde.
De to daginstitutioner bliver en del af et større forskningsprojekt under ledelse af professor Preben Melander, Copenhagen
Business School og Pernille Hviid, Københavns Universitet.
Frederikssund Kommune er sammen med Ballerup Kommune udvalgt til at deltage i projektet.
Projektets formål er at etablere såkaldte udviklings- og læringsrum for det pædagogisk arbejde med særlig fokus på
faglighed, organisering og styring. Det sker med henblik på at udvikle og dokumentere den faglige kvalitet som led i
fremtidens evaluering af kommunernes serviceeffektivitet.
Projektet er opstartet i maj måned, og forventes at strække sig til august 2012.
Projektet er finansieret af midler fra BUPL's forskningspulje, og udførelsen af projektet sker derfor i tæt samarbejde med
BUPL Nordsjælland og BUPL.
Læs hele projektbeskrivelsen
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24 Glade børn i børnehaverne
Igen i år har Frederikssund Kommunes børnehavebørn fået et
spørgeskema med hjem, hvor de sammen med deres forældre
skulle svare på spørgsmål om livet i børnehaven.
Langt de fleste børn er glade for børnehaven, har gode venner og
kan lide de voksne.
Sammenlignet med tidligere år er udviklingen positiv, især når det
gælder skæld ud fra de voksne, drilleri og medbestemmelse.
Når det gælder børnehavens rammer er der dog plads til
forbedringer. En tredjedel af børnene mener ikke, at de kan lege i
fred og ro med deres venner udendørs, og halvdelen af børnene
synes, der er for meget støj og larm i børnehaven.
På baggrund af erfaringer fra sidste år, omfattede undersøgelsen i
år kun de 4-årige børnehavebørn. Den positive udvikling kan derfor
skyldes, at de 4-årige muligvis er mere positive end den samlede
flok af børnehavebørn.
Læs hele undersøgelsen her
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24 Sankt Hans bål med borgmestertaler
Solnedgang over fjorden på en skyfri himmel, og næsten ingen vind.
Sankt Hans aften i går aftes var som sådan på alle måder ideel til at
holde traditionerne omkring Sankt Hans i hævd ved at tænde bål, og
sende heksene til bloksbjerg under ledsagelse af nogle ord fra en
politiker.
Midsommernat med magiske kræfter
Sådan har det dog ikke altid været. Sankt Hans er nemlig oprindeligt
en gammel hedensk midsommerfest, og det var opfattelsen af
midsommernatten var fuld af magiske kræfter - både onde og
gode. Siden har kirken også taget del i festen ved at tilegne den
Johannes Døberen, som ifølge Lukasevangeliet skulle være født seks
måneder før Jesu fødsel, hvilket altså vil sige på Sankt Hans dag, den
24. juni.
Traditionen med at tænde bål og brænde hekse er i følge Wikipedia
en noget nyere tradition. Den stammer nemlig fra en gruppe tyske håndværkere som i 1860'erne bragte den med sig til
Kalundborg, hvorfra den har spredt sig til hele landet, og i dag er en fast tradition og del af den danske kultur.

Og der blev da også tændt bål over det meste af kommunen i går aftes, og flere af bålene var ledsaget af politiske båltaler.
Således også Sankt Hans bålene på Kulhuse Havn, og på Kalvøen i Frederikssund, hvor borgmester Ole Find Jensen
begge steder var indbudt til at holde båltale.
Flot fremmøde
I Kulhuse var flere hundrede mennesker mødt op for at høre borgmesteren tale, og se heksen flyve til Bloksbjerg.
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Før det var tid til taler og bål i Kulhuse underholdt Baunehøj Efterskoles store kor med en række flotte sange.

Også på Kalvøen i Frederikssund var der flot fremmøde ved Roklubbens og vikingernes traditionelle Sankt Hans bål. Godt
2.000 mennesker fra hele kommunen var mødt op, og her var det vikingerne selv der stod for den musikalske side af
sagen, med både lurer og hornorkester.

Umiddelbart før Ole Find Jensen gik på talerstolen tændte vikingerne bålet ved at kaste deres fakler på den store bunke
grene og kviste.
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Borgmesterens taler
I sine taler i år kom Ole Find Jensen blandt andet ind på vigtigheden af at holde
fast i familiære fællesskaber, arbejdsfællesskaber, fælles traditioner, fælles
institutioner og fælles værdier. Det gjorde han fordi han mener det er roden til at
være dansk: det er det der binder os sammen, og også giver os det fundament og
den ramme der gør at vi kan trives som enkeltpersoner. Samtidig er det med til at
klæde os på til at vi kan træffe vore individuelle valg , træffe beslutninger og
tilrettelægge vores liv for os selv og vore familier.
Han finder det derfor afgørende at vi som samfund er opmærksom på de grupper,
der er uden for - eller falder uden for - det samfundsmæssige fællesskab, og har
svært ved enten at finde - eller vedkende sig - de værdier som er bærende i et
demokratisk samfund.
Det ledte ham også ind på de udfordringer der ligger i at nogle, især
unge borgere med anden etnisk baggrund end dansk, ikke forstår, og ikke
vedkender sig demokratiet, frihedsrettighederne og ligestillingen, og som i alt for
høj grad befinder sig uden for arbejdsmarkedet.
Ungdomsarbejdsløshed, ensomme ældre og borgere med handicap
Det ledte talerne hen på emner som ungdomsarbejdsløsheden, de ældre og
ensomme borgere med handicap.
Det på høje tid at vi for alvor får nedbragt antallet af unge, der ikke får en
kompetencegivende uddannelse, som enten ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet
eller er de første der mister jobbet når ledigheden stiger, sagde Ole Find Jensen.
20 % unge uden egentlig uddannelse kan vi som samfund ikke være bekendt. Det må være en national ambition at langt
flere kan opleve den glæde som mange unge netop i disse dage oplever, når de med studenterhuen på kan fejre en
veloverstået eksamen.
Og vi har en særlig forpligtelse over for ensomme ældre eller borgere med handicap, der ikke uden videre ved egen hjælp
kan opsøge, og deltage i de mange aktiviteter som også ildsjæle på ældreområdet organiserer. Det skal prioriteres at også
de får mulighed for i dagligdagen at leve et værdigt liv
Det er en både national og lokal opgave at sikre at de borgere, der ikke uden videre er en del af fællesskabet og de fælles
værdier, får mulighed for at blive det. Og det bliver en særlig udfordring i disse år hvor finanskrisen har sat sine spor, og
betydet at hverken statens eller kommunernes økonomi er så rummelig at alt kan organiseres via en ekstraordinær
offentlig indsats.
Lokale traditioner
I sin tale på Kalvøen kom Ole Find Jensen også ind på stedet for festligholdelsen. Kalvøen er stedet hvor
Frederikssundere gennem mere end 100 år har mødtes i folkeligt fællesskab for at nyde naturen, fejre
familiebegivenheder, dyrke sport for den gode motions skyld - eller som deltager i den hårde kamp om points.
Flot når det går rigtig godt, så et stort tillykke til en af Kalvøens solideste traditionsklubber, FIK Fodbold, der for første gang
har spillet sig op i 2. division. Tillykke med at I nu kan kalde jer divisionsklub. Byen og kommunen glæder sig til at følge jer,
sagde Ole Find Jensen.
Og selv om byens tidligere status som erhvervshavn med bådeværft nu er historie, så er sejladsen det heldigvis langtfra.
Rigtig mange nyder at sejle på fjorden med udgangspunkt i havnene ved Kalvøen, også her i aften, hvor sejlerne følger

44

traditionen og omkranser bålpladsen på smukkeste vis.

Så det er om nogen en central plads i vores by, og vores kommune, som mange hvert år søger til for at fejre
midsommeraftenen. Og således også denne aften hvor sommeren har taget over - forhåbentlig ikke kun for et par dage,
men også med større og blivende styrke, nu hvor sommerens mange traditionelle begivenheder - og nye, spændende
initiativer finder sted.

Foto: Preben Gøttsche og
Kenneth Jensen
2010 6

24 Høringssvar om ny fjordforbindelse
I sit møde tirsdag den 22. juni 2010 vedtog Frederikssund Byråd ordlyden af kommunens høringsvar om en ny
fjordforbindelse. Høringssvaret er nu sendt til Vejdirektoratet.
Se høringssvaret.
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25 Nyuddannede fra Café Danner
I år har tre gæve kvinder færdiggjort Café Danners medhjælperuddannelse.
Den 16. juni var kulminationen på 10 måneders uddannelse i caféen ved Jægerspris Slot. Her fik 20 personer serveret en
veltilberedt to-retters menu. Kravene til menuen var årstidens råvarer og at målgruppen var gæster med stillesiddende
erhverv.
Uddannelsesholdet valgte at servere "Stegte champignoner med persille og hvidløg med sunde boller" samt "Økologisk
landkyllingebryst med parkaskinke, kartoffelroulade med frisk spinat og langtidsbagt tomat, kold grøn sovs og blandet salat
med sæsonens asparges".
Uddannelsesholdet er blandt andet undervist i levnedsmiddellære, ernæring, hygiejne, dansk og regning, kultur og
tradition, arbejdsmarkedskendskab og kommunikation. Hertil kommer daglig sidemandsoplæring i Café Danners
produktion indenfor det køkkenfaglige område, samt indenfor café- og butiksområdet.

45

På billedet herover ses de tre nyuddannede medhjælpere. Fra venstre er det Carina Skjoldemose Hansen, Pia Ventrup
Olsen og Christina Schiermacher.
2010 6

25 Sort vejstrækning trafiksaneres
Cyklister og skolebørn skal kunne færdes mere sikkert på Roskildevej.
Nu skal det være slut med de mange uheld på Roskildevej mellem Møllevej og Stagetornsvej.
Frederikssund Byråd har derfor i første omgang bevilget 2,4 mio. kroner i år, og der er planer om at bruge yderligere 3
mio. kroner over de næste to år til at gøre vejen mere trafiksikker.
Strækningen får nye cykelstier, og på sigt er det også planen der skal etableres midterheller på dele af strækningen.
Mange ulykker gennem årene
Ulykkesstatistikken viser at det er Frederikssunds sorteste vejstrækning med 21 uheld fra 2003 til 2007, og seks uheld fra
2008 til 2009. De har kostet to personer livet og skadet 13 andre. De fleste tilskadekommende var cyklister. Alle uheldene
er sket på en forholdsvis kort strækning på 1.300 meter.
Nye skoledistrikter, og sammenlægningen af Oppe Sundby Skole og Åbjergskolen, betyder at der fremover kommer endnu
flere bløde trafikanter på strækningen, og håbet er at ombygningen kan fjerne hovedparten af uheldene.
Andre vejforbedringer i kommunen
Byrådet besluttede på mødet 22. juni at flere andre veje også skal forbedres.

Barakvejen får på visse strækninger bedre mulighed for at komme af med regnvand

Kongensgade ved Jordhøjvej og Solhøjvej i Slagerup får hævede vejflader

Rundkørslen ved Hovedgaden/Møllevej i Jægerspris forhøjes

Hovedgaden i Skibby får bump mellem Hanghøjvej og Bystrædet

Midterhellen på Odinsvej/Thorsvej i Frederikssund gøres større, og den dobbeltrettede sti tilrettes så skolevejen
også her bliver mere sikker.
Se projektbeskrivelsen.
Du kan også se en skitse over hvordan Vej, Trafik og Affald forestiller sig den trafiksanerede vej ser ud.
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27 Handelsstudenter sprang ud
Lørdag den 26. juni skete det endelig. Efter tre års hårdt slid på skolebænken, og med masser af ny viden i rygsækken
kunne 3. års eleverne på Handelsskolen København Nord i Frederikssund endelig kalde sig studenter, og forlade skolen.
Forude venter nye valg og udfordringer, men det syntes der nu ikke at være mange af de unge der bekymrede sig så
meget om på festdagen i lørdags.
Herunder bringer vi lidt billeder fra studenternes tur fra Handelsskolen til Torvet i Frederikssund, hvor de traditionen tro
dansede om springvandet med stævningsmanden, og der var også en enkelt student der måtte en tur i vandet.
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En af studentervognene på vej af sted fra Handelsskolen mod Torvet.

Det var vist ikke alle der nåede med...
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Fremme på Torvet i Frederikssund bliver studenterne mødt med vandballoner.

Herefter var det tid til den traditionelle dans om springvandet (herover), og der blev også skudt konfetti af (herunder).
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Vandballonerne var ikke nok. Én af studenterne måtte således hele vejen en tur i springvandet.

Og så er det tid til afgang fra Torvet, og ud på ruten med besøg hos alle de glade studenter.
Følgende 54 elever dimitterede fra Handelsskolen i lørdags:
HH 3A
HH 3B
Maimona Nazish Afzal
Marius Frederik Laurberg Cortsen
Camilla Andersen
Sune Gilbro Dansholm
Rikke Andersen
Camilla Lykke Frandsen
Kasper Frimann Bak
Carsten Bjerg Hansen
Anders Lundegaard Berg
Kathrine Louise Henriksen
Mikkel Duun
Louise Brandt Henriksen
Ivona Grgic
Sophus Hvidt
Jeanette Bjerg Hansen
Kamilla Beyer Hyldgaard
Søren Jansø
Kristian Bay Klausen
Anne Louise Jensen
Brit Laugesen Kristensen
Nick Kjellerup
Nicolaj Hjortshøj Larsen
Sofie Holst Koch
Kristina Madsen
Sanne Langbak
Kenneth Astudillo Neve
Jonas Larsen
Bibi Lærke Kjær Nielsen
Tobias Larsen
Jonas Søbjerg Nielsen
Natasha Lotte Mc Veigh
Kenneth Eskegaard Nielsen
Rasmus Mortensen
Diana Rizvanovna Nuridova
Julie Holst Nielsen
Mikkel Nygaard
Mikkel Oddershede Nielsen
Sascha Olsen
Michelle Quordrup Olsen
Simone Persson
Jens Kaae Petersen
Charlotte Kongsted Ry Rasmussen
Jonas Aare Petersen
Mathilde Søeborg Steen
Mette Studsgård Petersen
Christian Vilhelmsen
Thomas Overgaard Bagger Poulsen Mikkel Fischer Walldorf
Miichala Tinne Lerhøj Rasmussen Rikke Østergaard
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Rasmus Møller Straarup
Helene Stæhr
Kasper Faldt Thomsen
Mathias Frederic Schmidt Willumsen
Foto: Preben Gøttsche og Kenneth Jensen.
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28 Lystfiskere får flere pladser
Stenværkshavnen bliver udvidet med nye broer.
Nu bliver det meget lettere at have jolle i Stenværkshavnen, for de 110 medlemmer af Frederikssund Fiskeriforening har
fået lov til at bygge to nye broer med i alt 14 bådpladser.
Stenværkshavnen ligger på sydsiden af Sydkajen i Frederikssund.
Svajepladser sløjfes
Pladserne erstatter svajepladser som var svære at komme til, og som forhindrede medlemmerne i at have let adgang til
foreningens aktiviteter. To ny pladser på indersiden af molen får ekstra gode adgangsforhold af hensyn til medlemmer der
er gangbesværede, handicappede eller på anden måde har svært ved at benytte de øvrige pladser.
Betaler selv
Foreningen står selv for byggeriet både praktisk og økonomisk. Til gengæld vil den forhøjelse af lejen som udvidelsen
berettiger til ikke slå igennem før om fem år, når broerne overdrages til kommunen.
Byggeriet skal gå i gang inden 5. november i år. Når det er færdigt, vil foreningen i alt have 41 bådpladser.
Af tegningen herunder kan du se hvor de nye broer bliver bygget. Klik på tegningen for at se den i stort format.
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29 Præster frygter sovende konfirmander
Byrådet besluttede den 22. juni 2010 at elever som vil konfirmeres skal gå til den kirkelige undervisning efter skoletid.
Dermed har skolerne retten til selv at beholde de morgenfriske elever i klasserne.
Præsterne er på deres side bekymrede for om eleverne er for trætte til undervisning om eftermiddagen, og at
undervisningen vil falde sammen med andre arrangementer.
Både menighedsråd og skolebestyrelser har indleveret høringssvar til sagen inden den endelige beslutning blev truffet af
Frederikssund Byråd.
Skolernes vinkel
Hovedparten af skolerne holdt på at de gerne selv vil beholde eleverne om morgenen. Det begrunder de med at eleverne
er mere friske på det tidspunkt, at alle de andre elever er i skole på det tidspunkt, og at det er en privat sag om eleverne
vælger at lade sig konfirmere.
Præsterne har travlt efter middag
Menighedsrådene mener at kommunen skal fastholde kutymen med at elverne bliver undervist fra morgenstunden - igen
fordi eleverne er mest friske der. Præsterne har kun eleverne nogle få timer i et skoleår, og de ønsker derfor ikke trætte

Tegning: Frederikssund Fritidsfiskerforening
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børn.
Samtidig har præsterne som regel meget andet at gøre i eftermiddagstimerne. De skal for eksempel holde gudstjenester
på plejehjem, være med til arrangementer i sognegårdene, og stå for begravelser og andre kirkelige gøremål.
Gælder fra det nye skoleår
De nye principper for konfirmandundervisningen får virkning fra august 2011, og det betyder at eleverne skal gå til
undervisningen om eftermiddagen, med mindre der lokalt findes andre løsninger. Gør skolen det, skal det indberettes til
Skoleafdelingen.
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29 Zumba i Kulturhuset Rejsestalden
Start din sommermorgen med gang i dansestativet, når Rejsestalden i Jægerspris inviterer til Zumba
under kyndig vejledning af instruktør fra Aerobicgaarden.
Lørdag den 10. juli kl. 10.00 på gårdspladsen foran Kulturhuset Rejsestalden kan du helt uforpligtende
og gratis møde op til fælles motion i en god times tid. Alle kan være med uanset kendskabet til Zumba,
som er en sjov og spændende måde at træne på.
Zumba blev skabt i midten af 90'erne af sydamerikaneren Alberto Perez, og er på det seneste blevet
en meget populær fitnessform herhjemme. Hotte dansetrin i takt til glade latinamerikanske rytmer, og
masser af sjov motion i det fri, er hvad du kan være en del af denne dag på Rejsestaldens gårdsplads.
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29 Frederikssund Kommune har ansat ny ældre- og sundhedschef
Et enigt ansættelsesudvalg har besluttet at ansætte Birte Sonnenborg i stillingen.
Med valget af Birte får Frederikssund Kommune en meget kompetent ældre- og sundhedschef, der har
stor erfaring og indsigt i området.
Birthe har siden 2007 været ansat som direktør for Social, Sundhed og Omsorg i Faxe Kommune.
Inden da var Birte sundhedschef i Region Sjælland, hvor hun også har haft lederstillinger inden for
Sundhedsforvaltningen og Uddannelse, Kultur og Arbejdsmarked.
Birte er uddannet jurist, og tiltræder stillingen den 15. august 2010.
Der var 18 ansøgere til stillingen.
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30 Klimadebat og store biler
Store biler med masser af hestekræfter og klimadebat gik hånd
i hånd, da Frederikssund Erhverv indbød til møde i kulturhuset
Elværket på årets hidtil varmeste sommerdag mandag. Både
motorvej til byen og ny forbindelse over fjorden var også med i
debatten.
Omkring 40 erhvervsfolk og politikere havde taget imod
indbydelsen, og blev klogere på hvad de fire oplægsholdere
havde af ideer til hvordan klimadebatten kunne blive mere
konkret.
Bilerne var ikke kun med som blikfang, men var et bud fra én af
talerne på hvordan fremtidens bilpark kunne se ud. Alle
modellerne er blandt de mest miljørigtige, markedet kan byde
på netop nu.
Oplægsholderne var formanden for Folketingets trafikudvalg,
Flemming Damgaard Larsen, borgmester Ole Find Jensen, Jan
Walsøe fra Daimler Biler, og Henrik Dissing fra Dansk Industri.
Trafik og klima var hovedtema for mødet, og talerne sørgede for at deltagerne havde fået flere forskellige indgangsvinkler
på emnet, inden bilerne skulle beskues og prøves.
Infrastruktur er vejen frem
Flemming Damgaard Larsen fokuserede på infrastruktur og trafikplanlægning som
vejen frem. Især fem punkter havde hans bevågenhed:

Grøn effektiv godstransport med modulvogntog, bane- og skibstransport.

Bedre information til trafikanter, så de lærer miljørigtig kørsel.

Bæredygtige alternativer - bioætanol og biodiesel, energieffektive biler, el og
hybridbiler.

Veludbygget vejnet der modvirker køkørsel. ITS: Fleksibel trafikstyring, digitale
fremkommelighedskort, dynamisk skiltning og bedre parkeringsforhold.

Bedre forhold for pendlerne, så de bliver sikret en billig og stabil transport, bedre
P-muligheder, og konsekvent inddrage hensyn til cyklister.
Han glædede sig over den kommende motorvej og nævnte, at OPP (Offentlig Privat
Partnerskab) eller brugerbetaling vil kunne fremme anlægget af en fjordforbindelse
med mange år.
Frederikssund - en klimakommune
Borgmester Ole Find Jensen talte om Klimakommuneaftalen og hvad den konkret
betød for Frederikssund. Han nævnte tre konkrete tiltag:

Energimærkning af kommunens bygninger og en fremtidig renovering.

Affaldssortering og genbrug, hvor vi ligger i spidsen blandt Nordsjællands
kommuner.

Erhvervsstrategi med Ny By St. Rørbæk.
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Fremtidens biler og drivmidler
Direktør for Daimler Biler, Jan Walsøe, fortalte om fremtidens biler og brændstoffer, og hvordan det er nødvendigt at holde
sig for øje hvad den enkelte biltype er bedst til.
Fem typer biler blev nævnt som fremtidens bilpark:
Blue Tec - miljøoptimeret fossil brændstofbil.
Elbiler - herunder el+range extender biler, der gør opladning mulig under kørsel.
Hybridbiler der kører på både el og fossilt brændstof.
Brændselscellebiler - kører på brint og biogas.
Gasbiler - kører på diverse gasbrændstoffer.

Klimastrategi for erhvervslivet
Henrik Dissing gav Dansk Industris bud på hvordan den enkelte virksomhed skulle gribe
hele klima- og miljødebatten an, og gøre den brugbar ved at fremme energibesparelser og
få udarbejdet klimastrategier. Han vurderede, at selv om der ikke var ønsker fra kunder i
øjeblikket om en tydelig klimastrategi, kunne man alligevel se, hvordan tendensen bredte
sig i USA.
Fra det kloge til det sjove
Efter oplæggene blev det tid til det sjove - nemlig muligheden for at prøvekøre de
miljøvenligere biler. Første chauffør blev byrådsmedlem Grethe Olsen, der beslutsomt
indtog førersædet på den største lastbil, satte nøglen i tændingen og viste de øvrige
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deltagere hvordan man tumler sådan en størrelse.
Foto: Kenneth Jensen
2010 6

30 NemID er din nye digitale signatur
Fra 1. juli 2010 bliver NemID din nye digitale signatur og dit nye sikre log-in på internettet.
Det gælder hvad enten du skal en tur i netbanken, hente oplysninger hos det offentlige eller i dialog med en af de mange
virksomheder, der tager NemID i brug.
Du kan få NemID fra 1. juli 2010
Den 1. juli begynder bankerne at sende NemID til deres brugere af netbank, og inden udgangen af 2010 vil alle brugere af
netbank have fået et NemID via banken.
Fra den 1. juli kan du også selv bestille NemID på hjemmesiden nemid.nu. Din bank kobler efterfølgende NemID til din
netbank, når banken er klar.
Du kan også få NemID ved at henvende dig Borgerservice eller i Skattecenteret fra den 1. juli.
Læs mere på borger.dk
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30 Rejsegilde på Parkvej 4-6
Igennem længere tid har Social Service set på mulighederne for at skabe bedre rammer for brugerne på Værestedet
Askely i Jægerspris, og på at skabe en bedre sammenhæng i socialpsykiatriens arbejde med målgruppen. Et led i disse
bestræbelser var indvielsen af det nye socialpsykiatriske botilbud på Parkvej 12 i Jægerspris den 18. maj i år.
Se artikel om indvielsen af Parkvej 12.
Fra 110 til 300 m2
I forbindelse med planlægningen af dette botilbud, fremkom idéen om at flytte Værestedet Askely fra Askevej til lokalerne
på Parkvej 4 og 6. Fagligt og ledelsesmæssigt er der nemlig en stor synergieffekt både for brugere og personalet, ved at
de ligger så tæt på hinanden. Og så betyder flytningen også at der opnås større og bedre forhold for såvel brugere som
personale i aktivitets- og værestedstilbud lokalt i Jægerspris-området. De nye lokaler er nemlig i alt på små 300 m2,
hvorimod Værestedet Askely kun er på omkring 110 m2.
Så der er tale om en markant forbedring, der sikrer at den socialpsykiatriske tilbudsvifte i den vestlige del af kommunen får
et løft, så den passer til de aktuelle behov, og samtidig fremtidssikres væsentligt bedre.
Står klar 1. september
I april besluttede Byrådet at igangsætte projektet, der både omfatter en renovering af de to eksisterende ejendomme, og at
de nu bindes sammen af en vinterhave, ved at inddrage den have der var mellem de to huse.

Ovenfor ses arkitektens facadetegning for projektet, og nedenfor ses det - næsten - endelige resultat. Se eventuelt
plantegningen i original størrelse.
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I dag, cirka otte uger efter byggeriet gik i gang, var der så rejsegilde på den nye vinterhave. Hele om- og tilbygningen skal
stå klar til ibrugtagning den 1. september i år.

Socialchef Peer Huniche (herover) og formand for Social-, Sundheds- og Ældreudvalget, Tina Tving Stauning (herunder,
th.), glæder sig begge til de nye rammer er klar til ibrugtagning.
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Foto: Kenneth Jensen
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30 Vindere af konkurrencen som årets kulturpassere
Haven bag Slangerup Gamle Smedje var fredag rammen omkring et arrangement til ære for tre 4. klasseelever, der netop
er kåret som årets kulturpassere.
De er udtrukket blandt de flittigste brugere af kulturpas og hjemmeside, hvor alle 4. klasse elever efter hvert besøg på en
kulturinstitution har haft mulighed for at fortælle om deres oplevelser der.

56

De tre vindere af konkurrencen er fra venstre Emma Victoria Gravlund Højrup fra Oppe Sundby Skole, Magnus Bock
Jacobsen fra Jægerspris Skole og Frederik Martin Bredsgaard fra Åbjergskolen.

Der var rosende ord til de tre kulturpas-brugere fra Borgmester Ole Find Jensen, der overrakte præmierne: gavekort til
Frederiksund Handel på 500 kr. sponsoreret af FETC, en rose og et diplom.
Frederikssund Kulturpas uddeles hvert år til alle 4. klasse elever i Frederikssund Kommune. Passet giver eleverne gratis
adgang til en række kulturelle oplevelser i kommunen, og i forbindelse med børnenes besøg kan de samle på stempler fra
de forskellige kulturinstitutioner der er med i passet.
Kulturpasset bliver til i et samarbejde mellem de mange engagerede kulturinstitutioner og Kulturpasgruppen, der består af
skolebibliotekar Kent Poulsen, børnebibliotekar Tina Tving Stauning, kulturkonsulent Elsebeth Kristensen og fuldmægtig
Lene Jensen.
I skoleåret 2009/10 har 349 børn aktiveret sit pas, hvilket svarer til 60 % af 4. klasseeleverne. Det tal prøver vi hvert år at
få højere op, og indtil nu er det lykkedes.
I starten af september vil der på ny blive uddelt et kulturpas til alle 4. klasse elever i kommunen, igen med en masse
spændende oplevelser at kaste sig ud i. I år har flere af kulturpasstederne valgt at knytte deres aktivitet til et
gennemgående tema om blod, så det bliver måske en lille smule uhyggeligt, men mere om det efter sommerferien.
Foto: Lene Jensen
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